
C M YC M Y

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 )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

ابتكــر فريــق مــن الباحثيــن فــي بريطانيــا إصبعــًا 
روبوتيــًا يرتديــه الموســيقيون فــي أيديهــم مــن أجل 

العــزف علــى البيانــو.
ويهدف فريق الدراسة من كلية لندن االمبراطورية 
مــن هــذه التجربــة إلــى محاولــة فهــم كيفيــة تعامل 
ــداؤه  ــم ارت ــي يت ــع روبوت العقــل البشــري مــع إصب

فــي اليــد ويمكــن التحكــم فيــه بطريقــة روبوتية.
وفــي إطــار التجربــة، قام الباحث ألــدو فيصل من 
قســم الهندسة الحيوية بالكلية بتثبيت إصبع روبوتي 
ــو. ويســتطيع  ــد مجموعــة مــن عازفــي البيان فــي ي
المتطوعــون تحريــك هــذا اإلصبــع اإلضافي بواســطة 

أداة تحكــم فــي أرجلهم.
ــز دوت أورج«  ــع اإللكترونــي »في ــاد الموق وأف
المتخصــص فــي التكنولوجيــا أن الفكــرة مــن هــذه 
التجربــة تعود إلى شــغف االنســان منذ فتــرة طويلة 

بالشــخصيات الخياليــة ذات األطــراف اإلضافيــة مثــل 
أبطــال األســاطير الهندية وأبطال المجــالت المصورة 

الحديثة.
ونقــل الموقــع عــن الباحــث الــدو فيصــل قولــه: 
»نهــدف إلــى معرفــة مــا إذا كان من الممكــن تعزيز 
قــدرات البشــر عن طريق تزويدهــم بطرف إضافي.. 
ــا أن  وكان الســؤال المطــروح هــل تســتطيع عقولن
تعــزف الموســيقى بواســطة طــرف إضافــي، وكانــت 

اإلجابــة بشــكل واضــح هــي /نعــم/«.
ــي  ــا ف ــي نشــرت نتائجه ــة، الت ــت التجرب وتضمن
الدورية العلمية »ساينتيفيك ريبورتس«، ١٢ متطوعًا، 
بينهــم ســتة يجيــدون العــزف علــى البيانــو، وســتة 
مبتدئيــن، وكان المطلــوب منهــم هــو تعلــم العــزف 
علــى البيانــو وهــم يرتــدون األصبــع الروبوتــي فــي 

غضــون ســاعة واحــدة«. وكاالت

أظهرت دراسة جديدة أن األضواء الساطعة للمدن 
الكبيرة تتسبب في ظهور براعم األزهار قبل األوان 

في الربيع.
واكتشف أكاديمي أن براعم األزهار تظهر في وقت 
مبكر في المدن األمريكية مقارنة بالمناطق الريفية، 
ويرجع ذلك على األرجح إلى الضوء االصطناعي من 

مصابيح الشوارع ولوحات اإلعالنات وغير ذلك.
دورة  كبير  حد  إلى  االصطناعي  الضوء  ويغير 
الليل والنهار المعتادة التي تعتمد عليها النباتات ، 
ولكن غالًبا ما يتم تجاهل ذلك عندما تضع السلطات 
فاألشجار  المدينة،  لشوارع  اإلضاءة  استراتيجيات 
التي تظهر فيها البراعم في وقت مبكر جًدا يمكن 
أن تتعارض مع توقيت الكائنات الحية األخرى، مثل 

الملقحات، مما قد يهدد بقاءها.
وأجريت الدراسة من قبل لين مينج، وهي باحثة في 
مختبر لورنس بيركلي الوطني في بيركلي، كاليفورنيا، 

والتي قدمت بالتفصيل النتائج التي توصلت إليها في 
مجلة ساينس، وقالت »األشجار ليس لديها ساعات 
الربيع  أنها تعلم متى يأتي  أو تقاويم، لكن يبدو 

أفضل منا«.
وباستخدام بيانات األقمار الصناعية، قارنت مينج 
»مواعيد التخضير« الربيعية في المناطق الحضرية 
مقابل المناطق الريفية في أكبر 85 مدينة أمريكية 
للفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠١٤، ووجدت أن الخضرة 
الربيعية حدثت قبل ستة أيام في المناطق الحضرية 
مقارنة بالمناطق الريفية في المتوسط، ويرجع ذلك 
إلى حد كبير إلى ارتفاع درجات الحرارة في المدينة.

وكشف تحليلها أيًضا أنه في حين أن تخضير األشجار 
في المناطق الحضرية قد حدث بشكل ملحوظ قبل 
تخضير األشجار الريفية في ظل تغير المناخ، فإن 
تخضير األشجار في المناطق الحضرية استجاب لتغير 

المناخ بمعدل أبطأ من األشجار الريفية.وكاالت

أعلــن ألكســندر كوزيــن، نائب رئيس شــركة 
»الفيزياء الالســلكية«، أن ســتة رادارات روسية 
جديدة من طراز »سوال« كافية لمراقبة الحطام 

الفضائي حول األرض.
ويشــير كوزين فــي حديث لوكالة نوفوســتي 
الروســية لألنبــاء، إلى أن روســيا بــدأت في عام 
٢٠٢١ بالترويــج لهــذا النــوع مــن الــرادارات في 

الخارجية. األسواق 
ويقــول، »يصــل مــدى مراقبــة هــذا الــرادار 
إلــى ســتة آالف كيلومتــر بنطــاق S وإن قطــاع 
مســح الفضــاء مــن ٠ إلــى ١8٠ درجــة، وزاويــة 
ــارة  ــى ٣٦٠ درجــة. أي بعب ــن ٠ إل الســمت م
أخــرى، لكشــف جميــع قطــع الحطــام الفضائي 

التــي تــدور حــول األرض تكفــي ســتة رادارات 
فقــط«.

ويشــير كوزيــن، إلــى أنــه علــى ارتفــاع ٤٠٠ 
كيلومتــر الــذي تحلــق فيــه المحطــة الفضائيــة 
الدوليــة، يمكــن لــرادار »ســوال« رصــد جســم 
ــنتمتر  ــه ١٠ ســم وقطــره س ــم طول بحجــم قل
واحــد والتعــرف عليــه ونقــل المعلومــات إلــى 

المشــّغل.
ووفقــا لــه، تكمــن الخصائــص الفريــدة لهــذا 
الــرادار فــي بنائــه المعيــاري. أي قدرتــه علــى 
القيــاس اعتمادا علــى حجم الهوائي الذي يمكن 
تكبيره أو تصغيره. وكذلك باستخدامه مصفوفة 
طورية، تسمح برصد وتصنيف األهداف.وكاالت

تحــدث العالمــان مــن جامعة بكيــن للمالحة 
الجويــة والفضائيــة، جيان ســاوتيان ولياو جيه، 
فــي مقــال أن المــوز يشــكل خطــرا معينــا، ولو 
ضئيــال، علــى الصحــة، بســبب العنصــر المشــع 

ــذي يحتويه. ال
وأشــار الباحثــان إلى أن هــذه الثمار تحتوي،  
باالضافــة إلــى البوتاســيوم المعتــاد غيــر الضار، 
تحتــوي أيضا علــى البوتاســيوم-٤٠ وهو مصدر 
لإلشــعاع المؤين الذي يؤثر ســلبيا على الصحة.
ومــع ذلــك تعتبــر كميــة هــذه المــادة فــي 
ــال العالمــان: »إن جرعــة  ــرة. وق المــوز صغي
ــوزة واحــدة  ــاول م ــن تن ــاة م اإلشــعاع المتلق
ــي ٠,٠778 ميكروســيفرت. وهــذه  ــغ حوال تبل
الكميــة صغيــرة للغاية. بالمقارنة فــإن التصوير 

المقطعــي المحوســب للصــدر يعــادل 7٠ ألــف 
مــوزة.

يســتخدم العلمــاء مــن حيــن ألخــر »معــادل 
الموز« لقياس النشــاط اإلشعاعي للمصدر. على 
ســبيل المثال يتناســب الحد األقصى المســموح 
ــة مــع  ــر محطــات الطاقــة النووي ــه مــن تأثي ب
ــتكون  ــنويا، وس ــوزة س ــف م ــتهالك ٢,5 أل اس

الجرعــة المميتــة حوالــي ٣5 مليونــا.
وأشــار الخبيران أيضا إلى أن اإلشعاع المشع 
يحيــط باإلنســان فــي كل مــكان، وخاصــة أثنــاء 
فحوصات األشعة والتصوير المقطعي المحوسب 
، وكذلــك عنــد التدخيــن، إذ أن البولونيوم ٢١٠ 
والرصــاص ٢١٠ الموجوديــن فــي التبــغ أخطــر 

بكثير مــن الموز.وكاالت

دراسة تربط بين أضواء المدينة وظهور براعم األزهارابتكار إصبع روبوتي يرتديه الموسيقيون للعزف على البيانو

الموز الفاكهة األكثر إشعاعًا وفقًا لخبراءرادارات جديدة لرصد الحطام الفضائي حول األرض

يستخدم المصممون النفايات إلنشاء مالبس 
قابلة لالرتداء في محاولة لمكافحة التلوث، 
حيث تتحول النفايات البالستيكية إلى أساور، 

وقبعات، وحتى أحذية.
تجمع شركة Fruitleather الهولندية حوالي 
١5٠٠ حبة مانجو كل أسبوع لتحويلها إلى 
جلد نباتي. ولصنع الجلد، تقوم آلة بفصل 
حجارة المانجو ثم طحنها إلى عجينة. بعد 
ذلك، يتم خلط اللب مع العديد من اإلضافات 
التي تحول لب المانجو إلى مادة تشبه الجلد. 
معدنية  خبز  صواني  في  الخليط  وُيسكب 
ويتم تنعيمه للحصول على سماكة متساوية. 
ثم تدخل الصواني في مجفف. بعد ذلك، 
تذهب األلواح إلى منشأة تشطيب للجلد ليتم 
تغطيتها بطبقة زجاجية واقية. ثم يتم خلط 
الراتنجات لعمل الطالء، والذي يشكل غشاًء 
صغيرًا أعلى الصفيحة لحمايته من العناصر. 
وتقوم اآللة بضغط طبقة رقيقة من الطالء 
الواقي على الجلد عندما تمر األلواح. وُتلف 
األوراق في الفرن لتجفيف الطالء، ثم ُتعلق 
على الرفوف لتبرد وتجف تماًما. بعد ذلك، 
والضغط  الحرارة  بتطبيق  أخرى  آلة  تقوم 

لدمج طبقات الطالء.
علبة صودا  مليار  التخلص من ١8٠  يتم 
سنوًيا. ويتم تحويل عبوات الصودا المستعملة 
العبوات  للبدء، يتم شراء  إلى حقائب يد. 
من ملتقطي النفايات أو استردادها مباشرة 
النفايات حيث يتم فرزها، ثم  من مكبات 
وتجفيفها.  الغسالة  في  جيًدا  غسلهاا  يتم 
ساعات   8 بيالني حوالي  حقيبة  وتستغرق 
بالضبط.  عبوة   ١،٢5٢ وتستخدم  لصنعها، 
وتتراوح  مختلفة  بأحجام  الحقائب  وتأتي 

تكلفتها بين 5٠ و 9١8 دوالر.
يلقي لواء إطفاء لندن كل عام ما يصل 
إلى ٤ أطنان من خراطيم الحريق القديمة 
والتالفة التي لم تعد آمنة لالستخدام. ومنذ 
عام ٢٠٠5، تعاونت Kresse Wesling وشريكها 

London Fire Brigade مع Elvis
إلعادة توظيف خراطيم الحريق القديمة في 
صنع حقائب وإكسسوارات فاخرة مصنوعة يدوًيا. 
ويتم التبرع بنسبة 5٠% من األرباح للجمعيات 
الخيرية. مادة خرطوم الحريق هي مطاط النتريل، 
وهو مادة اصطناعية عالية الجودة مصممة لتكون 

مقاومة للحرارة والماء.وكاالت

ضوء الشمس هو المصدر الطبيعي لفيتامين د، وهو 
فيتامين ذو أهمية كبيرة لرفاهيتنا بشكل عام، لكن الكثير 
من األشخاص ال يدركون أن التعرض ألشعة الشمس له 

قيمة أكبر أثناء الشتاء.
وقد شاركت الدكتورة ديكسا بهافسار مع صحيفة 
تايمز أوف إنديا، معلومات عن فوائد أشعة الشمس 
التي ال تقتصر على فيتامين د فقط، على النحو التالي:
الوقت المناسب للحصول على المزيد من فيتامين د

بحسب الدكتورة ديكسا بهافسار فإن أفضل وقت 
للتعرض ألشعة الشمس في الصباح، يمكن أن يكون 
الجلوس في الشمس بعد شروق الشمس مباشرة لمدة 
الدكتورة  أكدت  كما  كبيرة.  قيمة  له  دقيقة   ٢-٣٠5
ديكسا على أن التعرض للشمس قبيل الغروب مفيد 

جدًا للجسم.
فوائد التعرض للشمس

فيتامين )د( الموجود في أشعة الشمس هو هرمون 
مفيد للغاية للجسم بشكل عام، ولجهاز المناعة ونظام 

الطاقة في الجسم بشكل خاص.
كما تساعد األشعة فوق البنفسجية الموجودة في 
الدم، وتعمل على  تدفق  الشمس على تحسين  ضوء 
خفض مستويات السكر في الدم وتعزز معدل التنفس.
التعرض للشمس  العقلية، فإن  بالنسبة للصحة  أما 
ينطوي على فوائد عديدة، إذ تعتبر عناصر السيروتونين 
والميالتونين والدوبامين الموجودة في ضوء الشمس 
رائعة لصحتك العقلية وتقلل من خطر القلق واالكتئاب.

الكثيرة،  للشمس  التعرض  فوائد  من  الرغم  وعلى 
إال أن الخبراء ينصحون باتباع االحتياطات الالزمة أثناء 
التعرض للشمس مثل وضع الواقيات الشمسية، وعدم 
اإلفراط في الجلوس في الشمس لتجنب األضرار المحتملة 

على البشرة.وكاالت

كشــف شــاب أســترالي مهــووس بألعــاب الفيديــو 
كيــف أن هوســه هــذا ســاعده في إنشــاء شــركة تقنية 

ناجحــة بمالييــن الــدوالرات.
في ســن الثامنة عشــرة، أمضى المبروس فوشيوس، 
الصيــف بأكملــه فــي غرفــة نومــه وهو يمــارس ألعاب 
الفيديــو عبــر اإلنترنــت علــى جهــاز الكمبيوتــر الخاص 
به. وكانت والدته قلقة للغاية بشــأن هوسه باأللعاب، 

وعبــرت له عــن قلقها مــرارًا وتكرارًا.
وعندمــا دخــل المبــروس الجامعــة، لــم يكــن لديــه 
ــي  ــه ف ــذي يقضي ــت ال ــص الوق ــار ســوى تقلي أي خي

ممارســة ألعــاب الفيديــو.
وخــالل ســنوات قليلــة أنشــأ الشــاب عملــه الخــاص 
فــي مجــال التكنولوجيــا، بعــد أن طلــب منــه صديقــه 

أن يســاعده فــي بنــاء منتــدى علــى اإلنترنــت.
كان المبــروس مهتمــًا بالبرمجــة وتمكــن مــن بنــاء 
ــز. بعــد  ــم بعــض قواعــد الترمي ــدى بعدمــا تعل المنت
ذلــك تزايــدت الطلبــات علــى المبــروس، وبــدأ عملــه 
ينمــو شــيئًا فشــيئًا، حيــث تمكــن فــي نهايــة المطــاف 
من إنشــاء شــركته الخاصــة لتطوير البرمجيــات، والتي 

أطلــق عليهــا اســم »ستيشــن فائــف«.
وقــد حصلــت الشــركة الناشــئة علــى جائــزة »إيــه 
إف آر فاســت ســتارتر« كواحــدة مــن أســرع شــركات 

التكنولوجيــا األســترالية نمــًوا.
وقــال المبروس متحدثــًا عن تجربته: »بدأت العمل 
مــن منــزل والــدّي. بعد ثــالث ســنوات، وضعت خطة 
ــي  ــت أنن ــا، أدرك ــري ٢٣ عاًم ــا كان عم ــل وعندم عم

بحاجــة إلــى تعييــن موظفين«
لــدى الشــركة اليــوم 7١ موظفــًا، وحققــت نســبة 
نمــو تقــدر بـــ ١٦٠ % خــالل عاميــن فقــط، وفــق مــا 

ــة.وكاالت ــل البريطاني ــي مي ــة ديل أوردت صحيف

ضيقة  حجرة  في  خلسة  مسافر  اختبأ 
لمعدات هبوط طائرة تابعة لشركة أميركان 
إيرالينز ألكثر من ساعتين أثناء رحلتها من 

فواتيماال إلى ميامي صباح أمس السبت.
ووفقًا لصحيفة ميامي هيرالد، قالت هيئة 
الجمارك وحماية الحدود إنه تم القبض على 
الرجل البالغ ٢٦ عامًا في مطار ميامي الدولي 
عجالت  حجرة  في  االختباء  حاول  عندما 

الهبوط. وتم نقله إلى مستشفى محلي.
وذكرت الهيئة: »يتعرض األشخاص لمخاطر 
شديدة عندما يحاولون إخفاء أنفسهم في 
قيد  الحادث  يزال  وال   ... ضيقة  أماكن 

التحقيق«.
وشرح مسؤول االتصاالت في إدارة الطيران 
بمقاطعة ميامي ديد،جريج تشين، إن الرجل 
كان مختبئًا في حجرة معدات هبوط رحلة 
أميركان إيرالينز ١١8٢ في رحلة تستغرق 
نحو ساعتين و5٠ دقيقة من مدينة غواتيماال 

سيتي إلى ميامي.
إنها  ديد  ميامي  شرطة  إدارة  وقالت 
الحدود  وحماية  الجمارك  هيئة  ساعدت 

تحقيقاتها.وكاالت في 

مصممون يحولون النفايات لمالبس 
في محاولة لمكافحة التلوث

 أفضل أوقات التعرض للشمس
في صباح فصل الشتاء

يستثمر هوسه بألعاب الفيديو في 
بناء شركة تساوي الماليين

مسافر يختبئ ساعتين في حجرة 
عجالت هبوط طائرة أمريكية

الجديد  المتحركة  الرسوم  فيلم  سحر  نجح 
»إنكانتو« من ديزني في نيل استحسان الجمهور 
فمنحه المركز األول في إيرادات شباك تذاكر صاالت 
السينما في أمريكا الشمالية فور إطالقه، بحسب 
األرقام األولية التي نشرتها األحد شركة »إكزبيتر 

ريليشنز« المتخصصة.

فهذا الفيلم الذي يتمحور على مغامرات المراهقة 
جبال  عائلة وسط  في  المولودة  ميرابيل  العادية 
كولومبيا يتمتع كل فرد فيها بقوى سحرية، حصد 
٢7 مليون دوالر على مدى ثالثة أيام، و٤٠,٣ مليونًا 
منذ إطالقه األربعاء، عشية عيد الشكر، أحد أكثر 

ايام العطالت شعبية لدى األمريكيين.وكاالت

»إنكـانتو« مـن ديزني يتصــدر شــبـاك التـذاكــر األمـريكي

ــعال  ــدم إش ــه ع ــن معجبي ــان م ــلمان خ ــوود س ــب نجــم بولي طل
ــينما. ــي دور الس ــة ف ــاب الناري األلع

وكتب خان على حســابه على إنســتغرام: »أطلب من كل المعجبين 
عــدم إحضــار ألعــاب ناريــة إلــى دور الســينما نظــرا ألنهــا قد تتســبت 
ــن  ــاة اآلخري ــم وحي ــا يعــرض حياتك ــق مم ــي خطــر حــدوث حري ف
للخطــر«، مرفقــًا لقطات إلحدى الســينما المحاطــة بانفجارات األلعاب 

الناريــة خــالل العــرض األول لفيلمــه »Antim” أول أمس الجمعة.
ودعــا خــان مالك قاعات الســينما لـ«عدم الســماح بدخــول األلعاب 
الناريــة إلــى دور العــرض«. وقــال »اســتمتعوا بالفيلــم ولكــن أرجوكم 

أرجوكــم تجنبــوا هــذا. إنــه رجائي مــن كل المعجبين. شــكرًا«.
ــى الشــبكات  ــا انتشــر عل ــو ســرعان م وشــارك خــان مقطــع فيدي
ــة  ــي الخلفي ــه ف ــة وفيلم ــينما مزدحم ــة س ــر قاع ــة، يظه االجتماعي
علــى الشاشــة الكبيــرة وســط اشــتعال األلعــاب الناريــة مــع هتــاف 

الحضــور.وكاالت

سلمان خان يعلق على إطالق األلعاب النارية 
في العرض األول لفيلمه الجديد

واحة الكرامة

»التشّلون هم«

يومية سياسية مستقلة
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ســجل إكسبو ٢٠٢٠ دبي زيادة ملحوظة 
فــي عــدد الزيارات بعد مرور شــهرين على 
انطالقــه، حيــث كشــفت األرقــام الحديثــة 
عــن ٤ مالييــن و7٦٦ ألفًا و٤١9 زيارة حتى 
٢8 نوفمبــر الجــاري، مــع زيــادة ملحوظــة 
فــي اإلقبال على الحفــالت الفنية والثقافية 
التــي اســتضافتها منصات الموقــع، وحضور 
ــرى  ــة الكب ــة والرياضي ــداث الترفيهي األح
التــي عقــدت خــالل الفتــرة الماضيــة، مــع 
طــرح عــرض تذكــرة أيــام األســبوع لشــهر 
نوفمبــر الجــاري، الــذي القــى إقبــاال كبيــرًا 

ــن الجمهور. م
وشــهدت منصة اليوبيل أســبوعا ترفيهيا 
ــا باالنغمــات واإليقاعــات الموســيقية  مليئ
المحببــة لمجموعــة مــن كبــار نجــوم الفن 
فــي العالم العربي، مثــل المطرب الكويتي 
الكبير عبداهلل الرويشــد، والمغني المصري 
الشــهير محمد حماقي، بينما أحيت كوكبة 
مــن الفنانين حفــالت تنوعت بين العروض 
الكالسيكية الراقية والكوميدية التي أشعلت 
األجواء بالبهجة، وألهبت مشــاعر الحضور.

»طالع الملحق االقتصادي«

كشــف وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد حســين 
ــل  ــي نق ــب تورطــت ف ــط شــبكات تهري عــن ضب
عراقييــن ألوروبــا، مؤكــدًا صعوبــة معرفــة أعــداد 
المهاجريــن العراقيين العالقين في بيالروســيا، بعد 
فشــل مســعاهم للوصــول إلــى االتحــاد األوروبــي 

عبــر اجتيــاز الحــدود إلــى بولنــدا.
ونقلــت وســائل إعــالم عراقيــة أمــس االثنيــن، 
عــن الوزيــر العراقــي قولــه إن هــؤالء المهاجريــن 

غــادروا العــراق بطــرق مختلفــة، لذا مــن الصعوبة 
حصــر عددهــم.

وأضــاف أن العــراق ســّير خمــس رحــالت جوية 
إلجالء العراقيين العالقين، ووصلت أعداد العائدين 
إلــى ١89٠ شــخصًا، مشــيرًا إلــى أن ١895 مهاجــرًا 
عراقيــًا أعربــوا عــن رغبتــه بالعــودة للعــراق، 
ونحــن مســتعدون إلرســال رحــالت لمــن يرغــب 

فــي العــودة.ص»١٢«

اتفــق أعضــاء منظمــة الصحة العالميــة على إطالق 
ــة  ــي الوقاي ــة تســهم ف مفاوضــات إلنشــاء أداة دولي
بشــكل أفضــل مــن الجائحــة المقبلــة ومكافحتها، في 

خضــم الموجــة الخامســة مــن كوفيد.
وينبغي لمسودة االتفاق أن تحصل على المصادقة 
الرســمية خــالل االجتمــاع االســتثنائي لجمعية الصحة 
العالميــة الــذي بــدأ أمــس ويســتمر ثالثــة أيــام فيمــا 
تنتشــر المتحّورة الجديدة لـ«كوفيد ١9” “أوميركون” 

فــي بلــدان العالم.
وتنــص مســودة االتفــاق على إنشــاء هيئــة تفاوض 
حكومية دولية مفتوحة لكل الدول األعضاء واألعضاء 
المنتســبين لصياغــة معاهــدة أو اتفــاق أو أداة دولية 
أخــرى لألمــم المتحدة والتفــاوض بشــأنها تهدف إلى 

تعزيز الوقاية من الجوائح المستقبلية واالستجابة لها.
والهــدف مــن ذلــك هــو مناقشــة أفضــل طريقــة 
لتزويــد منظمة الصحــة العالمية بإطار قانوني يمّكنها 
مــن مواجهــة األزمــات المســتقبلية بشــكل أفضــل. 
ويتفــق كثر على أن القواعــد الصحية الدولية الحالية 
ــذ  ــة من ــة الصحــة العالمي ــل منظم ــه عم ــي توّج الت
العــام ٢٠٠5، ليســت مناســبة للتعامــل مــع أزمــات 

بحجــم كوفيــد.
ومــن الواضــح أن المديــر العــام لمنظمــة الصحــة 
العالميــة تيــدروس أدهانــوم غيبرييســوس يؤيــد 
ــببها هــذا  ــي س ــال “إن الفوضــى الت المعاهــدة. وق
ــاق  ــى اتف ــاج إل ــم يحت ــط أن العال ــد فق ــاء تؤك الوب

ــد”.  ص»١٢« ــرض القواع ــن يف ــي متي دول

بغداد تضبط شبكات تهريب متورطة بنقل عراقيين ألوروباإكسبو 2020 دبي يتخطى حاجز الـ 4.8 مليون زيارة

»الصحة العالمية« تطـلق مفـاوضات إلنشاء 
أداة دولية تعزز االستجابة لألوبئة

طرح عرض تذكرة أيام 
األسبوع لشهر نوفمبر يلقى 

إقباال كبيرًا من الجمهور

زيادة ملحوظة في اإلقبال على الحفالت الفنية والثقافية 
التي استضافتها منصات الموقع

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« أن الثالثين 
مــن نوفمبــر مــن كل عــام يــوم للتقديــر والوفاء 
تعلــي فيــه دولتنــا، قيــادة وشــعبًا، قيــم الفــداء 
والتضحيــة وممارســات البطولــة واإلقــدام.. يوم 
نعبــر فيــه، نســاء ورجــااًل، عــن عظيــم شــكرنا 
ووافــر امتناننــا لمــن بذلــوا أرواحهــم ودماءهــم 
ــن،  ــداء للوط ــرف ف ــاحات الش ــي س ــة ف الغالي
وصونــًا لســيادته، ولتظــل رايــة اإلمــارات رمــزًا 

للقــوة والعــزة والمنعــة.
ـــ فــي كلمــة وجهها عبــر مجلة  ودعــا ســموهـ 
درع الوطن بمناســبة يوم الشــهيد الذي يصادف 
الثالثين من نوفمبر من كل عام ــ شباب الوطن 
وأجيالــه الصاعــدة فــي هــذه المناســبة العطــرة 

واإلمــارات تستشــرف عهــدًا جديــدًا للخمســين 
ســنة القادمة من مســيرتها التنموية الناجحة أن 
يجعلوا من القيم النبيلة التي تجســدها الشــهادة 
مثــاال، وأن يتخــذوا مــن الشــهداء أســوة حســنة 
وأن يقدســوا الواجــب وأن يتميــزوا فــي أدائــه 
وأن يجتهــدوا فــي التعلــم واكتســاب القــدرات 
ــى  ــة تبن ــم العظيم ــدًا أن األم ــارات، مؤك والمه
بالعزيمة والريــادة، والهمم العالية، والتضحيات 
الكبرى التي لن تزيدنا إال ثباتًا ووحدة وتالحمًا.

وفيمــا يلــي نــص الكلمــة.. »أبنائــي وبناتــي، 
ــد  ونحــن نستشــرف الذكــرى الخمســين لتوحي
كلمتنــا وتأســيس دولتنــا، فلنقــف جميعــا اليوم، 
تكريمــا ألبنائنــا شــهداء الوطــن األبــرار، الذيــن 
ســطروا بأرواحهــم الطاهــرة، ودمائهــم الزكيــة، 

وتضحياتهم الباســلة صفحات مشــرقة في الذود 
ــة لســيادته  ــة ألرضــه وصيان عــن الوطــن حماي
وحفاظــا علــى اســتقالله، ولتظــل رايتــه عاليــة 
خفاقــة، ونجــدد العهــد بــأن يظل أبناء الشــهداء 
وذووهــم أمانــة في األعنــاق، يتعهدهــم الوطن 
ــة بالعنايــة  بالتقديــر والحــب، وتتوالهــم الدول
والرعاية، فنحن من أمة تعظم الشــهادة، ويكرم 
دينهــا الشــهداء بأعلــى الرتــب، وأرفــع المنــازل 
والمقامــات وأحســنها، ويبشــرهم بالجنة، و«أال 

خــوف عليهــم وال هــم يحزنــون«.
إن الثالثيــن مــن نوفمبــر، يــوم للتقديــر 
ــعبًا،  ــادة وش ــا، قي ــه دولتن ــي في ــاء، تعل والوف
ــة  ــات البطول ــة وممارس ــداء والتضحي ــم الف قي
واإلقــدام، يــوم نعبــر فيــه، نســاء ورجــاال، 

عــن عظيــم شــكرنا ووافــر امتناننــا لمــن بذلــوا 
ســاحات  فــي  الغاليــة  ودماءهــم  أرواحهــم 
الشــرف فــداء للوطــن، وصونا لســيادته، ولتظل 
 رايــة اإلمــارات رمــزا للقــوة والعــزة والمنعــة.
وفــي هذه المناســبة العطرة، وبالدنا تستشــرف 
عهدا جديدا للخمسين سنة القادمة من مسيرتها 
التنمويــة الناجحة، أدعو شــباب الوطــن وأجياله 
الصاعــدة، أن يجعلــوا مــن القيــم النبيلــة التــي 
تجســدها الشــهادة مثاال، ويتخذوا من الشــهداء 
ــزوا  ــب ويتمي ــوا الواج ــنة، ويقدس ــوة حس أس
ــي  ــدوا ف ــم أن يجته ــا أدعوه ــه، كم ــي أدائ ف
التعلــم واكتســاب القــدرات والمهــارات، فاألمم 
ــادة، والهمــم  ــى بالعزيمــة والري ــة، تبن العظيم
العاليــة، والتضحيــات الكبــرى، التــي لــن تزيدنــا 

إال ثباتــًا ووحــدة وتالحمــًا، صونــًا للدولــة التــي 
أسســها المغفــور لــه الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيــان وإخوانــه المؤسســون، علــى قيــم البــذل 

والفــداء والعطــاء.
والتحية لجنود وضباط وقادة قواتنا المسلحة 
ــة،  ــا األمني ــع منتســبي أجهزتن ــلة، ولجمي الباس
العامليــن في ميادين الدفــاع عن الوطن، حماية 
ــاء  ــة ألبن ــه، والتحي ــه، وإنفــاذا لتعهدات لمنجزات
الوطــن وبناتــه العامليــن فــي ســاحات العطــاء 
كافة، ومجاالته التنموية، والخدمية، واإلنسانية، 
 والصحيــة داخــل الدولــة وخــارج حدودهــا.
حفظ اهلل بالدنا، وتغمد برحمته ومغفرته أرواح 
ــا..  شــهدائنا، وأدام األمــن واألمــان علــى دولتن

رحــم اهلل الشــهداء جميعًا«. ص»٢+٣+٤«

محمد بن زايد: نستمد من تضحيات شهداء اإلمارات األبرار 
الدروس من أجل وطن قوي منيع في مواجهة التحديات

محمد بن راشد: دماء شهدائنا الزكية أزهرت في 
ثنايا هويتنا وعمقت رسوخها في نفوس األجيال

ذكرى شهدائنا األبرار ستظل مصدر إلهام على الدوام 
وستبقى تضحياتهم حاضرة في وجدان شعبنا

الثالثون من نوفمبر يوم للتقدير والوفاء تعلي 
فيه دولتنا قيادًة وشعبًا قيم الفداء والتضحية

نحتفي بقواتنا المسلحة الباسلة مدركين أن 
هذا اليوم ممتد في صفوفها طوال العمر

حمدان بن زايد: شهداء اإلمارات سطروا 
بدمائهم أسمى معاني االنتماء الوطني

خالد بن محمد بن زايد يترأس االجتماع السنوي 
لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

أكــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايد آل 
نهيــان ممثــل الحاكــم فــي منطقــة الظفرة 
أن »يــوم الشــهيد« الذي يصــادف الثالثين 
مــن نوفمبــر مــن كل عام يؤكــد أن الوطن 
ال ينســى أبنــاءه الذيــن بذلــوا الكثيــر مــن 
ــرة  ــم الطاه ــوا أرواحه ــات وقدم التضحي
 دفاعــا عنــه فــي ســاحات العــز والشــرف.
لــه عبــر  وقــال ســموه - فــي كلمــة 
مجلــة »درع الوطــن« بمناســبة »يــوم 
الشــهيد« - إن تخصيــص يــوم للشــهيد 
حــرص  تجســد  ســامية  دالالت  يحمــل 
القيــادة الرشــيدة علــى تخليــد ذكــرى 

أبنائهــا البواســل الذيــن ذادوا عــن حمــى 
 الوطــن دفاعــًا عــن مكتســباته ومقدراتــه.
وأضــاف ســموه أن يــوم الشــهيد مناســبة 
تعبــر عــن تجديد الــوالء واالنتمــاء للوطن 
وقيادتــه الرشــيدة لمــا تحملــه مــن فخــر 
واعتــزاز شــعب اإلمارات بهــذا اليوم الذي 
يحمــل معانــي عظيمــه ويعــد يومــا وضــاء 
وطنيــا لدولــة اإلمارات لتخلد فيه وتســطر 
علــى صفحاتــه تضحيــات بطــوالت أبنائــه 
ــرار  ــه وتحمــل مالحــم شــهدائنا األب وبنات
الذيــن كتبــوا أســماءهم بحــروف مــن 

نــور. ص»٣«

تــرأس ســمو الشــيخ خالــد بــن محمد 
ــس  ــو المجل ــان، عض ــد آل نهي ــن زاي ب
ــذي  ــب التنفي ــس المكت ــذي ورئي التنفي
إلمــارة أبوظبــي، ورئيــس مجلــس إدارة 
مجلــس أبحــاث التكنولوجيــا المتطــورة 
فــي أبوظبي، اجتماع مجلس اإلدارة في 
مقــر المجلــس الواقع فــي مدينة مصدر.
ــذي  ــدم ال ــى التق ــمّوه عل ــع س واطل
أحــرزه المجلــس فــي عامــه األول فــي 
مجــال البحــث والتطويــر وتوجيه جهود 
ــا  ــوم والتكنولوجي ــتقبل العل ــم مس رس
الُمتطــورة. كمــا اعتمــد ســمّوه، خــالل 

االجتمــاع، خطط تخصيص المنح المالية 
لدعم توســيع نطاق المشــاريع في مجال 
البحــث والتطويــر فــي إمــارة أبوظبــي.

وأجــرى ســمّوه جولــة فــي مختلــف 
ــي،  ــكار التكنولوج ــد االبت ــق معه مراف
وتفقــد مختبراتهــا الُمجهــزة بأحــدث 
تطويــر  فــي  الُمســتخدمة  التقنيــات 
االبتــكارات الرائــدة، وشــاهد ســمّوه 
عروضًا توضيحية نظمها المعهد خصيصًا 
لهــذه المناســبة. كمــا التقــى بعــدٍد مــن 
المواطنيــن المشــاركين فــي برنامــج 

»نيكس-تــك«. ص»٤«

عبداهلل بن زايد: شهداؤنا أوسمة 
الفخر والعزة في رحلة إنجازاتنا الوطنية

أكــد ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايد آل 
نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولي 
أن شــهداء الوطــن هــم الرمــوز الخالــدة 
فــي مســيرتنا التنمويــة وأوســمة الفخــر 
ــة،  ــا الوطني ــة إنجازاتن ــي رحل ــزة ف والع
مشــيرا ســموه إلــى أن قيــم التضحيــة 
والفــداء التــي يمثلهــا كل شــهيد شــكلت 
الركيــزة التي انطلقــت منها الدولة صوب 
دروب الريــادة والتقدم في ســبيل تحقيق 
غايــة واحــدة وهــي أن تبقــى اإلمــارات 
ــزًا  ــامخة رم ــة ش ــدة قوي ــة المتح العربي

 للتنميــة واالزدهار في المنطقــة والعالم.
جــاء ذلــك فــي كلمــة ســموه التــي وجهها 
بمناســبة  الوطــن«  مجلــة »درع  عبــر 
ــا: ــي نصه ــا يل ــي م ــهيد« وف ــوم الش  »ي
ــن مــن  ــي الثالثي ــوم الشــهيد ف ــي ي »يأت
نوفمبــر مــن كل عــام ليعمــق في نفوســنا 
مشــاعر الفخر واالعتــزاز بكوكبة من أبناء 
الوطــن الذيــن جــادوا بأرواحهــم الطاهرة 
في ميادين الشــرف والشــجاعة مسطرين 
ــة والفــداء لتبقــي  أعظــم مالحــم البطول

دولــة اإلمارات قويــة«. ص»٣«

في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد 
رئيس الدولة: ممتنون لمن بذلوا أرواحهم ودماءهم الغالية 

في ساحات الشرف فداًء للوطن وصونًا لسيادته
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حمد الشرقي: في الثالثين من نوفمبر نقف إجالاًل للذين جادوا بأرواحهم للذود عن كرامة الوطن

تحت رعاية منصور بن زايد 
جهاز اإلمارات لالستثمار يطلق استراتيجية لتعزيز األهداف التنموية للدولة

طحنون بن زايد: يوم الشهيد ذكرى خالدة في قلب كل أبناء وبنات اإلمارات

حميد النعيمي: يوم الشهيد صفحة ناصعة في تاريخ الوطن

هزاع بن زايد: شهداء الوطن جسدوا بأرواحهم الطاهرة أعمق معاني التضحية والعطاء

في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد 
رئيس الدولة: ممتنون لمن بذلوا أرواحهم ودماءهم الغالية 

في ساحات الشرف فداء للوطن وصونًا لسيادته
سموه يدعو شباب الوطن وأجياله الصاعدة أن يجعلوا من القيم النبيلة للشهادة مثاالً ويتخذوا من الشهداء أسوًة حسنة
األمم العظيمة تبنى بالعزيمة والهمم العالية والتضحيات الكبرى لن تزيدنا إال ثباتاً ووحدة وتالحمًا
الثالثون من نوفمبر يوم للتقدير والوفاء تعلي فيه دولتنا قيادًة وشعباً قيم الفداء والتضحية

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« أن الثالثين 
مــن نوفمبــر مــن كل عــام يــوم للتقديــر والوفاء 
تعلــي فيــه دولتنــا، قيــادة وشــعبًا، قيــم الفــداء 
والتضحيــة وممارســات البطولــة واإلقــدام.. يوم 
نعبــر فيــه، نســاء ورجــااًل، عــن عظيــم شــكرنا 
ووافــر امتناننــا لمــن بذلــوا أرواحهــم ودماءهــم 
ــن،  ــداء للوط ــرف ف ــاحات الش ــي س ــة ف الغالي
وصونــًا لســيادته، ولتظــل رايــة اإلمــارات رمــزًا 

للقــوة والعــزة والمنعــة.
ـــ فــي كلمــة وجهها عبــر مجلة  ودعــا ســموهـ 
درع الوطن بمناســبة يوم الشــهيد الذي يصادف 
الثالثين من نوفمبر من كل عام ــ شباب الوطن 
وأجيالــه الصاعــدة فــي هــذه المناســبة العطــرة 

واإلمــارات تستشــرف عهــدًا جديــدًا للخمســين 
ســنة القادمة من مســيرتها التنموية الناجحة أن 
يجعلوا من القيم النبيلة التي تجســدها الشــهادة 
مثــاال، وأن يتخــذوا مــن الشــهداء أســوة حســنة 
وأن يقدســوا الواجــب وأن يتميــزوا فــي أدائــه 
وأن يجتهــدوا فــي التعلــم واكتســاب القــدرات 
ــى  ــة تبن ــم العظيم ــدًا أن األم ــارات، مؤك والمه
بالعزيمة والريــادة، والهمم العالية، والتضحيات 
الكبرى التي لن تزيدنا إال ثباتًا ووحدة وتالحمًا.

وفيمــا يلــي نــص الكلمــة.. »أبنائــي وبناتــي، 
ــد  ونحــن نستشــرف الذكــرى الخمســين لتوحي
كلمتنــا وتأســيس دولتنــا، فلنقــف جميعــا اليوم، 
تكريمــا ألبنائنــا شــهداء الوطــن األبــرار، الذيــن 
ســطروا بأرواحهــم الطاهــرة، ودمائهــم الزكيــة، 

وتضحياتهم الباســلة صفحات مشــرقة في الذود 
ــة لســيادته  ــة ألرضــه وصيان عــن الوطــن حماي
وحفاظــا علــى اســتقالله، ولتظــل رايتــه عاليــة 
خفاقــة، ونجــدد العهــد بــأن يظل أبناء الشــهداء 
وذووهــم أمانــة في األعنــاق، يتعهدهــم الوطن 
ــة بالعنايــة  بالتقديــر والحــب، وتتوالهــم الدول
والرعاية، فنحن من أمة تعظم الشــهادة، ويكرم 
دينهــا الشــهداء بأعلــى الرتــب، وأرفــع المنــازل 
والمقامــات وأحســنها، ويبشــرهم بالجنة، و«أال 

خــوف عليهــم وال هــم يحزنــون«.
إن الثالثيــن مــن نوفمبــر، يــوم للتقديــر 
ــعبًا،  ــادة وش ــا، قي ــه دولتن ــي في ــاء، تعل والوف
ــة  ــات البطول ــة وممارس ــداء والتضحي ــم الف قي
واإلقــدام، يــوم نعبــر فيــه، نســاء ورجــاال، 

عــن عظيــم شــكرنا ووافــر امتناننــا لمــن بذلــوا 
ســاحات  فــي  الغاليــة  ودماءهــم  أرواحهــم 
الشــرف فــداء للوطــن، وصونا لســيادته، ولتظل 
 رايــة اإلمــارات رمــزا للقــوة والعــزة والمنعــة.

وفــي هذه المناســبة العطرة، وبالدنا تستشــرف 
عهدا جديدا للخمسين سنة القادمة من مسيرتها 
التنمويــة الناجحة، أدعو شــباب الوطــن وأجياله 
الصاعــدة، أن يجعلــوا مــن القيــم النبيلــة التــي 
تجســدها الشــهادة مثاال، ويتخذوا من الشــهداء 
ــزوا  ــب ويتمي ــوا الواج ــنة، ويقدس ــوة حس أس
ــي  ــدوا ف ــم أن يجته ــا أدعوه ــه، كم ــي أدائ ف
التعلــم واكتســاب القــدرات والمهــارات، فاألمم 
ــادة، والهمــم  ــى بالعزيمــة والري ــة، تبن العظيم
العاليــة، والتضحيــات الكبــرى، التــي لــن تزيدنــا 

إال ثباتــًا ووحــدة وتالحمــًا، صونــًا للدولــة التــي 
أسســها المغفــور لــه الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيــان وإخوانــه المؤسســون، علــى قيــم البــذل 

والفــداء والعطــاء.
والتحية لجنود وضباط وقادة قواتنا المسلحة 
ــة،  ــا األمني ــع منتســبي أجهزتن ــلة، ولجمي الباس
العامليــن في ميادين الدفــاع عن الوطن، حماية 
ــاء  ــة ألبن ــه، والتحي ــه، وإنفــاذا لتعهدات لمنجزات
الوطــن وبناتــه العامليــن فــي ســاحات العطــاء 
كافة، ومجاالته التنموية، والخدمية، واإلنسانية، 
 والصحيــة داخــل الدولــة وخــارج حدودهــا.

حفظ اهلل بالدنا، وتغمد برحمته ومغفرته أرواح 
ــا..  شــهدائنا، وأدام األمــن واألمــان علــى دولتن

رحــم اهلل الشــهداء جميعًا«. وام

محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  قــال 
ــه  ــرة إن ــم الفجي ــى حاك ــس األعل ــو المجل ــرقي عض الش
فــي الثالثيــن مــن نوفمبــر نقــف إجــالاًل ألبنــاء اإلمــارات 
ود  وجنودهــا البواســل الذيــن جــادوا بأرواحهــم للــذَّ
ــر  ــباته، ونش ــن مكتس ــاع ع ــن، والدف ــة الوط ــن كرام ع
األمــن واألمــان فــي كل مــكان ..مؤكــدا أن احتفاءنــا بهــم 
اليــوم، هــو احتفــاٌء بالفعــل اإلنســاني العظيــم الــذي 
 قامــوا بــه، هــو احتفــاٌء بالمحبــة واالســتمرار والبطولــة.
واضــاف ســموه ــــ في كلمة وجهها عبــر مجلة درع الوطن 
بمناســبة يوم الشــهيد ــ إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل 
عليــه، فمضــوا نحــو المجد بخطواٍت مــن إيماٍن وفخر، كي 
 يتركــوا أثــرًا ُمفعمــًا بالتضحية من أجــل أن يحيا اآلخرون.

ــر  ــن نوفمب ــن م ــي الثالثي ــة: “ف ــص الكلم ــي ن ــا يل وفيم
نقــف إجــالاًل ألبنــاء اإلمــارات وجنودهــا البواســل الذيــن 
ود عــن كرامــة الوطــن، والدفاع عن  جــادوا بأرواحهــم للــذَّ
مكتسباته، ونشر األمن واألمان في كل مكان، ُمتمثلين قيم 
الروابط اإلنســانية، والحــرص على نصرة المظلوم، ودحض 
العــدوان، ورفع راية الحــق عاليًا، ومؤكدين مبادئ اإليمان 
 الراســخ بالواجــب الوطني، وحــب األرض والحفــاظ عليها.
ُهــم رجــاٌل صدقوا ما عاهــدوا اهلل عليه، فمضوا نحو المجد 
بخطواٍت من إيماٍن وفخر، كي يتركوا أثرًا ُمفعمًا بالتضحية 
من أجل أن يحيا اآلخرون، أبناؤهم وإخوتهم وأصدقاؤهم، 
 وأبنــاء وطنهــم جميعــًا، ضاربيــن أروع األمثلــة فــي اإليثار.
احتفاؤنــا بهــم اليــوم، هو احتفــاٌء بالفعل اإلنســاني العظيم 
الــذي قامــوا به، هو احتفــاٌء بالمحبة واالســتمرار والبطولة 
 التي تجّسدت بأسمى صورها من أجل صون وطننا العظيم.

شــكرًا لكــم، شــكرًا لــكل مــا قدمتــوه ..الوطــن لــم 
خرجــت  دٍم  قطــرة  وكل  ينســاكم،  ولــن  ينســاكم، 
هــدرًا. تذهــب  لــن  بأّنهــا  وعــٍد  بألــف  هــي   منكــم 
ــزاٍز  ــٍر واعت ــكل فخ ــتذكرين ب ــوم ُمس ــف الي ــا إذ نق وإنن

اإلمــارات  دولــة  أّن  مجــّددًا  نؤّكــُد  فإننــا  بطوالتكــم، 
بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، وتحــت رايــة اتحــاد 
ــى  ــوارد ليبق ــات والم ــع اإلمكان ــتكّرُس جمي ــارات س اإلم
 وطننــا عنواًنــا للشــموخ والعــّزة، ورمًزا لألمن واالســتقرار.

يغمرنــا الفخر واالعتزاز ببطوالت شــهداء اإلمارات وأبنائها 
البررة، ونواصل ببطوالتهم الخالدة مسيرة العطاء والعمل، 
مؤكديــن بــذل الغالــي والنفيــس في ســبيل رفعــة اإلمارات 
ــال«.وام ــر األجي ــى م ــا عل ــباتها ومنجزاته ــة مكتس  وحماي

تحت رعاية ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، رئيــس مجلــس إدارة جهاز 
اإلمــارات لالســتثمار، أعلن مجلس إدارة الجهاز إطالق اســتراتيجية 
جديــدة لتعزيــز األهداف التنمويــة للدولة بما يتوافــق مع »مبادئ 
ــة خــالل  ــتراتيجي للدول ــي رســمت المســار االس الخمســين«، الت
دورتهــا الجديــدة في المجــاالت االقتصادية والسياســية والتنموية.

وقــال ســمو الشــيخ منصــور بــن زايد آل نهيــان، في كلمــة بهذه 
المناسبة، إن إطالق االستراتيجية الجديدة يأتي ضمن جهود الجهاز 
وســعيه الــدؤوب، نحــو مواصلــة تحقيــق رؤيــة المغفور له الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيان واآلباء المؤسســين »طيــب اهلل ثراهم« 
والمضــي قدًمــا علــى نهجهــم، وفي ضوء رؤيــة وتوجيهــات القيادة 
الرشــيدة لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولــة »حفظــه اهلل« وصاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلى للقــوات المســلحة وإخوانهم أصحاب 
 الســمو الشــيوخ أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد حــكام اإلمارات.

ــر العــام الخمســين  ــارات، وهــي تعب ــة اإلم وأكــد ســموه أن دول
لمســيرتها االتحاديــة الخالــدة، تؤكــد أن غــرس اآلبــاء المؤسســين 
كان وســيبقى قــوي الجــذور، شــامخ البنيــان، يواصل مســيرة النماء 
نحــو خمســين عاًمــا جديــدة، يتعزز فيها المســار التنمــوي الطموح 
للدولــة، وتترســخ جهودهــا الواثقة في صناعة المســتقبل ومواصلة 

صدارتهــا العالميــة فــي مؤشــرات التنميــة المختلفة.
وُيســهم جهــاز اإلمــارات لالســتثمار بــدور حيــوي فــي ترســيخ 
مكانــة اإلمــارات االقتصاديــة المرموقة ومســيرتها التنموية الرائدة، 
حيــث تمّكــن ومنــذ تأسيســه عــام ٢٠٠7 مــن بناء وتطوير مؤسســة 
اســتثمارية اتحاديــة تتولــى مســؤولية األصــول المخصصــة لهــا مــن 

جانــب الحكومــة االتحادية.
ويطمــح الجهــاز مــن خــالل اســتراتيجيته الجديــدة إلــى تعزيــز 
حجــم االســتثمار فــي الســنوات المقبلــة، وبالتالــي مواءمــة أهدافه 
للمســاهمة بفاعليــة فــي مســيرة التنميــة بالدولــة فــي الخمســين 
عاًمــا القادمــة، ملتزًمــا بمواصلــة تكثيــف الجهود وتعزيــز القدرات 
لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للحكومــة االتحاديــة بمــا يتوافــق 

مــع مبــادئ الخمســين. وام

قــال ســمو الشــيخ طحنــون بــن 
ــن  ــار األم ــان مستش ــد آل نهي زاي
الوطنــي يأتــي »يــوم الشــهيد« 
هــذا العام بذكراه العطــرة تخليدًا 
لتضحيــات شــهدائنا األبــرار الذيــن 
قدمــوا أغلــى مــا لديهم فــداء لهذا 
الوطــن المعطــاء، هــذه الذكــرى 
خالــدة  عزيــزة  ســتبقى  التــي 
ــاء  ــب كل شــخص مــن أبن ــي قل ف
وبنــات اإلمــارات والتــي هي محل 
ــادة الرشــيدة.  فخــر واعتــزاز القي

وأكــد ســموه - فــي كلمــة لــه 
 -  « الشــهيد  »يــوم  بمناســبة 
تقــف  الشــهيد  يــوم  فــي  أنــه 
ــؤدي  ــعبًا لت ــادة وش ــارات قي اإلم
الوطــن  لشــهداء  إجــالل  تحيــة 
األبــرار وفــاء لهــم ، وألمهــات 
ــن ،  ــرًا له ــار تقدي الشــهداء األخي
ــًا  ــه دروس ــتلهم من ــوم نس ــو ي فه
وعبــرًا لنــا ولألجيــال القادمــة فــي 
معانــي الصبــر والتضحيــة واإلقدام 

للحفــاظ علــى مــا تحقــق من مكتســبات 
الخمســينية  مســيرتنا  خــالل  عظيمــة 
ــام ،  ــذا الع ــي ه ــا ف ــي به ــي نحتف الت

عــام الخمســين، هــذه العبــر التــي 
تدعونــا جميعــًا لنــذود عــن حياض 
ــرص  ــاء ونح ــن المعط ــذا الوط ه
 علــى أمنــه واســتقراره وازدهاره.
وأضــاف يأتي »يــوم الشــهيد« في 
عامنــا الخمســين الــذي نحتفــي به 
بمسيرة االتحاد التي امتدت طوال 
هــذه األعــوام ليعــزز فــي أنفســنا 
قيــم اإليثــار والتضحيــة والبــذل 
الســامية التــي قدمهــا شــهداؤنا 
األبــرار الذيــن افتــدوا تــراب هــذا 
الوطــن الطاهــر بدمائهــم الزكّية ، 
وليكــون نبراســًا مضيئــًا لنــا ونحــن 
المســتقبل  نحــو  نشــق طريقنــا 
المقبلــة  عامــًا  الخمســين  إلــى 
ــلحين  ــي متس ــزم وتفان ــوة وع بق
واضعيــن  والمعرفــة  بالعلــم 
ــا إيثــار الوطــن علــى  نصــب أعينن
 أنفســنا فــي ســبيل عزتــه ورفعته.
وقــال ســموه : » حفــظ اهلل دولــة 
ــن  ــا وشــعبها م ــارات وقيادته اإلم

كل مكــروه وأدام عزهــا وأمنهــا”.وام

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي عضــو 
المجلــس األعلــى حاكــم عجمــان أن يــوم الشــهيد هــو يــوم فخــر 
واعتــزاز وهــو يــوم للوطــن وصفحــة ناصعــة فــي تاريخــه وتخليــد 
لذكــرى أبنائنــا الشــهداء ..مشــدداً علــى أن بطــوالت أبنائنــا البواســل لهــا 
 شــأن عظيــم فــي نفوســنا، وتجســد أبلــغ صــور الوفــاء وأصالــة المعــدن.

ـ إنه  ـ في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيدـ  وقال سموهـ 
في هذا اليوم يلتف الشعب حول قادته بقلوب صادقة ومحبة حقيقية، إلكمال 
 المسيرة وتجديد الوالء وشحذ الهمم والطاقات ليظل البيت واحداً متحداً.

ــزاز  ــر واعت ــوم فخ ــو ي ــهيد ه ــوم الش ــة.: “إن ي ــص الكلم ــي ن ــا يل وفيم
وهــو يــوم للوطــن وصفحــة ناصعــة فــي تاريخــه وتخليــد لذكــرى أبنائنــا 
ــة اإلمــارات العربيــة  ــوا أرواحهــم لتظــل رايــة دول الشــهداء، الذيــن وهب
المتحــدة خفاقــة عاليــة وهــم يــؤدون مهامهــم وواجباتهــم الوطنيــة داخل 
 الوطــن وخارجــه فــي المياديــن المدنيــة والعســكرية واإلنســانية كافــة.

إن قــرار صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة 
»حفظــه اهلل« بتخصيــص يــوم الشــهيد الــذي يصــادف ٣٠ من شــهر نوفمبر 
ــدا أبناءهــا الذيــن ضحــوا  ــا الرشــيدة ال تنســى أب - هــو تأكيــد أن قيادتن
 بأرواحهــم دفاعــا عــن الوطــن وإرســاء دعائــم الخيــر والســالم واالســتقرار.

إن بطــوالت أبنائنــا البواســل لهــا شــأن عظيــم فــي نفوســنا، وتجســد أبلــغ 
صــور الوفــاء وأصالــة المعــدن، هم يقفــون صفا كالبنيان المرصوص لكســر 
شــوكة األعــداء والمتربصيــن فداء للمعاني العظيمة والمبــادئ الجليلة التي 
ارســاها المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل ثراه« 
فــي العــزة والتضحيــة واإلبــاء واإليثــار ويســير علــى نهجــه صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل« وصاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبي »رعاه اهلل« وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
 زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائب القائــد األعلى للقوات المســلحة.

قدمــت اإلمــارات الشــهيد تلــو الشــهيد، إعــالء للحــق ودفاعا عن الشــرعية 

وقــد كان االخــالص رائدهــم والصــدق ســبيلهم والــوالء طبعهــم والعطــاء 
والفــداء طريقهــم، هــو واجــب مقــدس وشــرف عظيم ورســالة جليلــة كان 
لهــا الصــدى الكبيــر فــي نفــوس وقلــوب قيــادة وشــعب اإلمــارات الذيــن 
أكرمــوا الشــهداء وحفظــوا لهــم مآثرهــم وتضحياتهــم وصــاروا مثال يحتذى 
بــه وأيقونــة ترمــز لإليثــار فــي أبلــغ صــوره وحــب األوطــان فــي أســمى 

وام معانيه. 

ــان نائــب رئيــس  ــد آل نهي ــن زاي أكــد ســمو الشــيخ هــزاع ب
المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي أن شــهداء الوطــن القــدوة 
واألســوة التــي جســدت بأرواحهــا الطاهــرة أعمــق معانــي 
ــق المســتقبل  ــة طري ــا الزكي ــت بدمائه ــة والعطــاء وخّط التضحي
لألجيــال، فكانــت وســتبقى كتــاب أمجادنــا التليــد الــذي نســتلهم 
 منــه كّل يــوم أجمــل العبــر والــدروس والقيــم الســامية النبيلــة.
ــة »درع  ــر مجل ــا عب ــي وجهه ــة ســموه الت ــي كلم ــك ف ــاء ذل ج
يلــي نصهــا: الشــهيد » فــي مــا   الوطــن« بمناســبة »يــوم 
ــع  ــدان جمي ــى وج ــي عل ــوم الغال ــذا الي ــوم الشــهيد، ه ــي ي “ف
ــاء الوطــن،  اإلماراتييــن، نســتذكر تلــك النخبــة الخالــدة مــن أبن
ممــن حملــوا الرايــة وأخلصــوا عهــد الــوالء والوفــاء فكانــوا المثل 
والمثال، والقدوة واألســوة التي جســدت بأرواحها الطاهرة أعمق 
معاني التضحية والعطاء وخّطت بدمائها الزكية طريق المســتقبل 
لألجيــال، فكانــت وســتبقى كتــاب أمجادنــا التليــد الــذي نســتلهم 
 منــه كّل يــوم أجمــل العبــر والــدروس والقيــم الســامية النبيلــة.
ولعل أهم ما نظّل نســتلهمه من شــهدائنا األبرار، ونجعله نبراســًا 
يضــيء طريقنــا ويوّحــد كلمتنــا، هو أن الوطــن وقيادتــه الحكيمة 
وأهلــه يســتحقون منا دومــًا وفي كّل عصــر وأوان كّل التضحيات، 
وأن أمــام كّل واحــد منــا، واجــب النهــوض المســتمّر برســالة هذا 
الوطــن وتعزيز أســباب قوته ومنعتــه وتقّدمه، وهي المبادئ التي 
تقــوم عليهــا القــوات المســلحة اإلماراتية الباســلة، المدرســة التي 
تخــّرج فيهــا أولئــك األبطــال، والتــي ترّســخها كّل يــوم فــي نفوس 
شابات الوطن وشبانه، واضعين نصب أعينهم تقوية دعائم الهوية 
 الوطنيــة والعمــل المخلــص الــدؤوب للحفــاظ علــى المكتســبات.
ــان  ــاعر االمتن ــص مش ــم، أخل ــم وذويه ــهداء وأهله ــر الش وألس
ــي  ــزرع ف ــي ت ــى الت ــة األول ــي المدرس ــرة ه ــر، فاألس والتقدي
نفــوس األبنــاء حــّب الوطــن وأهميــة البــذل والعطــاء والتضحيــة 

لــألرض  وصونــًا  واالزدهــار  واالرتقــاء  التقــدم  إلــى  ســبياًل 
 والحــق، وإعــالء للمصلحــة الوطنيــة، وحفاظــًا علــى اإلنجــازات.

المجــد للشــهداء األبطــال الذيــن ســتظّل ســيرتهم العطــرة خالــدة 
فــي القلــوب والعقــول، تملؤنــا فخــرًا واعتــزازًا وتمّدنــا بــاإلرادة 
والعزيمــة لنواصــل مســيرتهم ونحفــظ جليــل أعمالهــم وعظيــم 

مآثرهــم فــي ذاكــرة األجيــال”.وام

11 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

بنت  موزة  الدكتورة  الشيخة  أكدت 
إدارة  مجلس  رئيسة  نهيان  آل  مبارك 
مؤسسة المباركة على أن تضحيات شهداء 
الوطن األبرار ودمائهم الزكية التي سالت 
في ساحات الشرف والكرامة والفداء ستظل 
خالدة في الذاكرة الوطنية لدولة اإلمارات 
وشعبًا،  وحكومة  قيادة  المتحدة  العربية 
هذه التضحيات التي جسدت أسمى معاني 
الوالء واالنتماء للوطن والقيادة الرشيدة، 
وترجمت نهجًا أصياًل ألبناء دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في الدفاع عن راية الوطن 
جميع  في  خفاقة  إعالئها  على  والحرص 

الميادين، والذود عنها فداًء باألرواح، هذا 
الوطن  ترجمه شهداء  الذي  الخالد  النهج 
األبرار سيظل نبراسًا مضيئًا في جبين الوطن 
ووجدان أبنائه وبناته على مر العصور . 

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك 
آل نهيان : لقد أولت القيادة الرشيدة أسر 
مترجمة  واالهتمام  الرعاية  كل  الشهداء 
قيمًا إماراتية أصيلة في الذاكرة الجمعية 
لألمة، وهذه الرعاية تجسد كل يوم ما ُيكنه 
الوطن والقيادة وشعب اإلمارات من االمتنان 
والعرفان للشهداء األبرار الذي رووا بدمائهم 
الزكية ساحات الشرف والمجد والكرامة، 
رحم اهلل شهداء الوطن األبرار وتغمدهم 

بواسع رحمته وغفرانه .

أكدت أمل العفيفي األمين العام لجائزة 
خليفة التربوية على أن االحتفاء بيوم الشهيد 
سيظل مناسبة عظيمة في قلوب أبناء وبنات 
الوطن يجددون فيها الوالء واالنتماء للوطن 
والقيادة الرشيدة، ويترجمون فيها التالحم 
المجتمعي بين مختلف الشرائح، كما يجسدون 
أيضًا » البيت متوحد« بكل ما تحمله من 

دالالت سامية في قلوب الجميع. 
األبرار  الوطن  شهداء  أن  إلى  وأشارت 

كل  وعلى  واالمتنان  التقدير  بكل  يحظون 
المستويات في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
قيادة وحكومة وشعبًا، فهم النبراس الذي 
تهتدي به األجيال المقبلة، وترسخ من خاللهم 
منظومة القيم الوطنية األصيلة في الدفاع عن 
الحق والواجب، والذود عن حياض الوطن، 
وإعالء رايته في جميع ميادين الشرف والكرامة 
والعزة، وفي هذا اليوم نستذكر بكل الفخر 
والعرفان هذه الدماء الزكية وتلك األرواح 
الطاهرة التي تحلق في سماء الوطن، رحم 
اهلل الشهداء األبرار وأسكنهم فسيح جناته.

قال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري 
عضو المجلس االستشاري إلمارة ابوظبي بمناسبة 
يوم الشهيد إن تضحيات شهدائنا األبرار إنما هي 
تجسيد حي ووفاء كبير لمبادئ ثابتة وراسخة 
أسسها فينا المغفور له الوالد القائد الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه« .

وأضاف اننا نشأنا جميعاً في مدرسة المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
اهلل ثراه« التي تعلمنا فيها مبادئ الوطنية، 
التي تهدف إلى المشاركة في كل عمل يؤدي 
إلى الحفاظ على صالبة وأمن البيت الخليجي 
والعربي ويؤكد في الوقت ذاته إصرارنا وتمسكنا 

بوحدة المصيرالخليجي والعربي .
أرض  أن كل مواطن على  وأكد بن حم 
الدولة يتمنى أن يلبي نداء الوطن ليبقى شامخًا 
أبيًا، مشيراً إلى أن نصرة اخواننا في كل مكان 
واجب علينا ونحن نفتخر بهؤالء الشهداء وكل 
من لبى نداء الواجب ألن هذا فخر وعز قبل 
أن يكون تكليفًا وهو وسام يحمله الشهيد 

وأبناؤه من بعده. 
االستشاري  المجلس  عضو  وأوضح 
البذل  في  األمثلة  أروع  »يسطرالشهداء 
والعطاء بتقديمهم أعظم تضحية في تلبيتهم 
نداء الواجب لوطنهم ونسأل اهلل عز وجل 

أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته وأن يلهم 
ذويهم الصبر والسلوان، كما يسطر الشعب 
لهذا  والوالء  اللحمة  أسمى صور  اإلماراتي 
الوطن الغالي وحكومتنا الرشيدة، وال تزيدنا 
المحن إال لحمة وإصراراً على المضي قدمًا 
بنهجنا السلمي التنموي الذي تنهجه دولتنا 

منذ التأسيس.
وقال إننا إذ نجدد العهد والوالء لقيادتنا 
الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه ااهلل« 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وإخوانهم 
أصحاب السمو الشيوخ حكام دولة اإلمارات 
فإننا نؤكد أن تضحيات شهدائنا البواسل أبناء 
دولة اإلمارات تزيدنا فخراً واعتزازاً بالموقف 
التاريخي لدولة اإلمارات التي عودت الجميع 
دائمًا على أن تجود دائمًا بالغالي والنفيس 

دفاعًا عن الحق.

احتفت مؤسسة »تحقيق أمنية« 
بالعيد الخمسين لالتحاد. وتقدمت 
حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
خليفة آل نهيان مستشار صاحب 
السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة 
بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري 
لمؤسسة »تحقيق أمنية« بأسمى 

القيادة  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات 
الرشيدة وإلى شعب اإلمارات على مرور 
خمسين عامًا من اإلنجازات الهائلة التي 
أسهمت في إبراز ريادة الدولة وتألقها 
على الصعيد العالمي في كافة المجاالت.

وقالت: »نفتخر بأن تتزامن احتفاالتنا 
بالعيد الخمسين لالتحاد مع تحقيقنا لـ 
5٠٠٠ أمنية لألطفال الُمصابين بأمراض 
خطيرة ُتهّدد حياتهم داخل وخارج الدولة، 
بدعم من األيادي البيضاء الخّيرة لجميع 
القاطنين على أرض زايد الخير والعطاء«.

وأضافت: »نتطّلع إلى الخمسين 
القادمة بعيون ُمتفائلة لرّد الجميل 
خالل  من  الغالي،  وطننا  إلى 
واستراتيجية  رسالة  نشر  مواصلة 
المؤسسة اإلنسانية النبيلة الرامية 
المزيد من األمنيات،  إلى تحقيق 
وإضاءة ُشعلة األمل في قلوب كافة 
الجنسيات  المرضى من جميع  األطفال 
في  أعمالنا  في  والتوّسع  عائالتهم،  مع 
جميع أرجاء الوطن العربي، وتعريفهم 
بأن إرث ونهج أبونا زايد اإلنساني اليزال 

قائمًا على أيدي أبنائه وأحفاده«. وام

موزة بنت مبارك: تضحيات شهداء الوطن خالدة

»خليفـة التربـويـة«: شهـــداؤنـا نبـراس األجـــيـال 

مسلم بن حم: تضحيات شهدائنا ستبقى محفورة في صفحات التاريخ

»تحقيق أمنية« تحتفي بالعيد الخمسين لالتحاد

شيخة بنت سيف: نتطّلع إلى الخمسين القادمة بعيون ُمتفائلة لرّد الجميل إلى وطننا الغالي

قام الشيخ سعيد بن محمد بن مسلم بن 
حم العامري عضو البرلمان اإلماراتي للطفل 
بزيارة إلى مستشفى توام في مدينة العين 
الصغار،  المرضى  بين  السعادة  نشر  بهدف 
حيث قام بتوزيع الهدايا عليهم، والتقاط الصور 

التذكارية معهم.
وذلك وسط أجواء من البهجة والسعادة 
ظهرت في وجوه األطفال وذويهم وجميع 
الموجودين. والذين أثنوا على هذه البادرة 
الكريمة وعّبروا عن شكرهم وامتنانهم لزيارة 
الشيخ سعيد بن حم، مشيدين بجهود الطاقم 
الطبي وحرصهم على رفع المعنويات وتعزيز 

اإليجابية والطمأنينة لديهم.
وتضمنت الزيارة تقديم الهدايا للمرضى، 
وتأكيد التضامن معهم لمواجهة المرض والتسلح 
باألمل في إمكانية االنتصار عليه بالمواظبة على 
العالج، واالهتمام بكل ما يمكن أن يمنحهم 
فرصة الشفاء منه، والحد من تأثيره النفسي.

حم  بن  محمد  بن  سعيد  الشيخ  وأبدى 
العامري، إعجابه بالمجهود المبذول من األطقم 
الطبية واإلدارية المسؤولة عن مستشفى توام 

متمنيًا الشفاء التام للمرضى 
وتعد مستشفى توام أحد أكبر المستشفيات 

وتشمل  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة 
خدماته الصحية تخصصات متعددة تتضمن 

طب األورام، ورعاية 
حديثي الوالدة، وطب 
والعناية  الطوارئ، 
المركزة، والجراحة، 
البولية،  والمسالك 
وطب األسرة، وطب 
اإلنجاب واإلخصاب، 
المخ  وجراحة 
وطب  واألعصاب، 

الكلى، وطب األطفال، ومعالجة وتدبير األلم، 
والطب الباطني وأمراض النساء والوالدة.

نظمت جمعية كلنا اإلمارات بمقرها بمدينة 
خليفة في أبوظبي احتفالية خاصة بمناسبة 
ذكرى عيد االتحاد الخمسين لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، بمشاركة فريق ياس التطوعي 
الذي يعمل تحت مظلة الجمعية، وجمهور كبير 
من الطلبة وأبناء الوطن الذين حرصوا على 

االحتفال بهذه المناسبة. 
بدأ الحفل بالنشيد الوطني لدولة اإلمارات، 
ثم ألقى الدكتور سعيد بن هويمل العامري 
كلمة الجمعية ووجه بهذه المناسبة، التهاني 
والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
اهلل«، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، وإلى 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء 
المجلس األعلى حكام اإلمارات، وإلى شعب 

دولة اإلمارات.
وقال: إن اليوم الوطني يمثل مناسبة عظيمة 
للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء لوطننا الغالي 
وقيادته الرشيدة نؤكد فيه على مشاعر الفخر 
واالعتزاز باالنتماء للوطن ونجدد العهد والعزم 

على المضي قدمًا في مسيرة التنمية والبناء 
لتحقيق المزيد من اإلنجازات الحضارية.

وأضاف العامري، في ذكرى عيد االتحاد 
الخمسين ونحن نحتفي بما تحقق من إنجازات 
نستذكر السيرة العطرة واإلرث الخالد للمغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل 
ثراه«، وإخوانه المؤسسين رحمهم اهلل، ودورهم 
في جمع الشمل وتوحيد الكلمة والصّف، عندما 
توفرت اإلرادة الصادقة واألهداف الوطنية العليا، 
فأثمرت الجهود عن تحقيق اتحاد قائم على 
أسس راسخة وقواعد متينة حّولت اإلمارات إلى 
واحة لألمن وبيئة خصبة لالقتصاد واالستثمار 
وعاصمة للتسامح والقيم العليا وصناعة السالم.

وقال الدكتور سعيد بن هويمل: إن عام 

الخمسين يروي قصة بناء دولة استثنائية، قصة 
خمسون عامًا من االتحاد والتالحم، واإلنجازات 
والتنمية والعطاء، ومسيرة دولة ال تقبل إال 
بالمراكز األولى في جميع المجاالت وعلى كافة 
األصعدة بعد أن تحولت إلى أهم مركز للمال 
واألعمال وأصبحت من أكثر البلدان انفتاًحا 
على العالم، وهي ترسم اليوم لمالمح عهد 
جديد مليء بالطموحات التي ال يحدها سقفبعد 
بإطالق مسبار  الفضاء  بإنجازاتها  عانقت  أن 
األمل نحو المريخ، وتوجت مسيرة الخمسين 
بتنظيم معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠، الذي يعد 
عالمة فارقة وإضافة جديدة إلى مكانة اإلمارات 
عالمياً لتواصل مسيرة الخمسين الجديدة وتقود 
صناعة مستقبل أفضل للعالم واألجيال القادمة. 

بمناسبة عيد االتحاد الخمسين 

سعيد بن محمد بن حم يوزع 50 هدّية على أطفال مستشفى توام

»كلنا اإلمارات«: عيد االتحاد الخمسين مناسبة عظيمة للتعبير 
عن مشاعر الحب والوفاء للوطن والقيادة

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

مقدمة من المنذر: المالك الجديد/ ديوية راجيش كوباني - هندية الجنسية هوية 
اإلمارات، رقم 78٤١99٤٦١8٣7٣97 ، بوكالة المحامي محمود الحواي بموجب 
دبي  إمارة  عنوانها:  دبي،  العدل  الكاتب   ٢٠٢٠/١/١١8987 رقم  محرر  الوكالة 
 Atria Residence Marasi Drive برج   - األعمال  - شارع  التجاري  الخليج   -
 - divya_gopwani@yahoo.com : الكتروني هاتف رقم ٠5589٢7٢8٠ بريد 

رقم مكاني ٢5٠٢٤8٦٠7٣
إلى المنذر إليهما: ١- المستأجر: محمد شيراز كوارتيبارمبيل كونهاهامو عمر »هندي 
الجنسية« هوية اإلمارات رقـم 78٤١985٢7٢9٢5٤8، عنوانه: إمارة دبي - منطقة الياليس 
١ قطعة رقم ٠-78١ فيال رقم RM2 Mira Oasis III -V - 325 - 325 هاتف رقم 
٠55٦7٢١٠8٦ بريد إلكتروني: shiramz@yahoo.com مكاني رقم : ٢8٣٤٣٦7٤5٣ 
٢- المالك السابق: نديم رفيق مير »باكستاني الجنسية« - جواز سفر رقم 
AS٠997٢٠٢ عنوانه : دبي - شارع الشيخ زايد - ميلينيوم بالزا - الطابق 
١١ مكتب رقم ١١٠١ - هاتف رقم ٠٤٢9٤١٦٤٦ بوكلة المحامية/ د. أميرة 

البستكي - مكاني رقم ٢٦5859٠١5٠ 
الموضوع/ إخطار عدلي بحوالة الحق في اإليجار للمالك الجديد

 RM2 Mira Oasis III -V - 325 - 325 حيـث إنتقلت ملكية الوحدة وهي الفيال رقم
الواقعة بإمارة دبي - منطقة الياليس ١ قطعة رقم ٠-78١  والمستأجرة من المنذر 
إليه األول - وذلك من المنذر إليه الثاني/ المالك السابق إلى المنذر/ المالك الحالي 
وذلك وفق الثابت من شهادة ملكية عقار الصادرة من دائرة األراضي واألمالك بتاريخ 
٢٠٢١/٠9/٢٣، وبناًء عليه فقد إنتقلت كافة الحقوق المتعلقة بالعقار المذكور إلى 
المنذر  ، وحيث سبق أن حرر  اإليجارية  القيمة  الحق في  الجديد وأخصها  المالك 
إليه األول مع المنذر إليه الثاني عقد إيجار مسجل بدائرة األراضي واألمالك برقم 
حتى   ٢٠٢١/٠٣/٠١ من  للفترة  وذلك   ٢٠٢١/٠٣/٠٣ بتاريخ   ٠٢٢٠٢١٠٣٠٣٠٠٤557
٢٠٢٢/٠٢/٢8 بأجرة سنوية 8٠,٠٠٠ درهم، وحيث يهم المنذر إخطار المنذر إليهما 
بذلك وأنه على المستأجر/ المنذر إليه األول وقف التعامل مع المنذر إليه الثاني 
المالك السابق بخصوص الوحـدة المذكورة إلنتهاء عالقته بملكيتها، كما أن عليه أن 
يوفي بكافة المستحقات المترتبة على إيجار الوحدة المذكورة أعاله لصالح المنذر 
المنذر شيكات إيجار  الوحدة وأن يسلم  المستحقة على  القيمة اإليجارية  وأخصها 
بديلة عن الفترة المتبقية من مدة اإليجار وذلك خالل يومين من تاريخه وأن يعلم 
بعنوان المراسالت المعتمد للمنذر والمذكور أعاله، وعلى المنذر إليه الثاني سداد 
كافة المبالغ المستحقة بذمته عن الوحدة لصالح المنذر وأن يرد كافة ما يكون قد 
قبضه بدون وجه حق وأن يتوقف فورًا عن صرف قيمة أي شيكات إيجار وذلك من 

تاريخ انتقال الملكية.
لذلك ولما تقدم ننذركم بما جاء بهذا اإلخطار وبما يلي: على المنذر إليه 
المـذكور أعاله وذلك بخصوص أي مراسالت مع  العنوان  األول إعتماد 
المنذر وعليه العلم بإنتقال ملكية الوحدة المؤجرة للمنذر، وأن يتوقف 
عن التعامل مع المالك السابق، وأن يسدد للمنذر كافة بدالت اإليجار 
المستحقة على الوحدة وأن يسلم المنذر شيكات إيجار وفقًا لعقد اإليجار 
للفترة المتبقية من مدته وذلك خالل مدة يومين من تاريخه وإال سنضطر 
إلتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضدكم وعلى مسـؤوليتكم ونفقتكم.

على المنذر إليه الثاني: أن يسدد للمنذر كافة المبالغ المستحقة بذمته 
عن الوحدة المذكورة وأن يرد كافة ما يكون قد قبضه بدون وجه حق 
وأن يتوقف فورًا عن صرف قيمة أي شيكات إيجار وذلك من تاريخ انتقال 
الملكية المعلوم لديكم وإال سنضطر إلتخـاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

ضدكم وعلى مسؤوليتكم وتفقتكم.
المخطر/ محمود ابراهيم عبداهلل الحواي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إخطار عدلي بحوالة الحق في اإليجار للمالك الجديد
MOJAU-2021- 0028864 رقم المعاملة

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

الكاتب العدل

من المخطر: عادل ابراهيم خالد الحزبة - عراقي الجنسية
وعنوانه: الشارقة، المجاز ٣، مركز الغانم لالعمال، مكتب ١٠٠٦، هاتف 
٠٦5٦9٤٤٤5، بريد الكتروني: hawalaw@eim.ae موبايل: ٠55١٢٣٠5٣٤ بوكالة 
 sh20180610c75705 المحامي محمود الحواي بموجب الوكالة رقم محرر

- الكاتب العدل بالشارقة.
الى المخطر اليه: علي محمد رضا الحموية- الجنسية: سوريا، هوية رقم 

 »78٤١975٠9٦5٠٦57«
عنوانه: امارة دبي، القوز الصناعية، هاتف ٠٤٣98٤5٤5، موبايل: ٠5٠887٤٦٢٤ 
- ٠5٠5٠9٢٢٠٣، ايميل: alialhamawia@gmail.com صندوق بريد ٦١٣٦ 

بوكالتنا العامة عن المنذر/ عادل ابراهيم خالد الحزبة ننذرك باآلتي: 
- حرر المنذر إليه لصالح المنذر الشيك التالي بياناته :

المنذر  ذمة  في  دين  المبلغ  هذا  ان  وحيث  دون صرف  الشيك  وارتد 
اليه لصالح المنذر. لذلك ينذر المنذر المنذر اليه بما جاء بهذا االنذار 
وبضرورة سداد مبلغ 5٠٫٠٠٠ درهم »خمسون الف درهم« قيمة الشيك 
المذكور، وذلك خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تبليغكم قانونا 
هذا االنذار واال سنضطر التخاذ االجراءات القانونية الالزمة ضدكم وعلى 
مسئوليتكم ونفقتكم واستصدار أمر اداء وفقا لالصول اللزامكم بالمبلغ 
المذكور باالضافة الى الفائدة القانونية والرسوم والمصروفات واالتعاب.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

MOJAU-2021- 0027244 اخطار عدلي بالوفاء

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

الكاتب العدل

البنك 
االمارات دبي الوطني

المبلغ 
5٠٫٠٠٠

التاريخ 
 ٢٠٢٠/٠7/١5

رقم الشيك 
٠٠٠٠٦5

من المخطرة: مشاريع سيجما )ش,ذ,م,م(  بوكالة المحامي/ محمود الحواي بصفته وكياًل 
عن عبداهلل محمد المزروعي) بموجب وكالة رقم ١7٠٣٠١٤١٣٣ الكاتب العدل أبوظبي( 
بصفته المدير المفوض عن شركة / مشاريع سيجما )ش,ذ,م,م( وعنوانها: إمارة دبيـ  مصفح 
الصناعية ـ بردبي ـ جبل علي ـ مجمع دبي لإلستثمار ـ مستودع رقم ٢-٤-٦-8 / ملك 
مجمع دبي لإلستثمار ـ   هاتف /٠٤/ 8١78٦٦٦ / فاكس: ٠٤885١٦٢8 / ص.ب: 9٦٢٤١ 

إلى المخطر إليهما: 
١ – هدف الخليج للنقليات والمقاوالت العامة ـ شركة الشخص الواحد ذ م م 

٢ – طالل حسامي) الجنسية: المملكة المتحدة( 
ـ  الحوسني  عبداهلل  ابراهيم  حسن  بناية  ـ  الظفرة  شارع  ـ  أبوظبي  إمارة  عنوانهما: 

٠٢٤٤٦٦٢٣١ ـ موبايل ٠5٠8١885١٣ ـ موبايل: ٠5٦5١١٠٤٤٣ 
بوكالتنا العامة عن المنذرة/ مشاريع سيجما)ش,ذ,م,م( ننذركم باآلتي: 

حرر المنذر إليهما من الحساب البنكي العائد للمنذر إليها األولى وبتوقيع المنذر إليه 
الثاني لصالح المنذرة عدد أربع شيكات بإجمالي مبلغ ١٤٠,٤٣7 درهم مسحوبين على 

بنك االستثمار وأرتدت الشيكات دون صرف لعدم كفاية الرصيد وبياناتها كالتالي: 
 

وحيث أن قيمة هذه الشيكات دين في ذمة المنذر إليهما لصالح المنذرة
لذلك تنذر المنذرة المنذر إليهما بما جاء بهذا اإلنذار وأن يؤديا للمنذرة مبلغ ١٤٠,٤٣7,5٠ 
درهم )مائة واربعون ألف درهما وأربعمائة وسبعة وثالثون درهما وخمسون فلسا قيمة 
الشيكات المذكورة وذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تبليغكم قانونا هذا 
اإلنذار وإال سنضطر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ضدكم وعلى مسئوليتكم 
ونفقتكم واستصدار أمر أداء وفقا لألصول إللزامكم متضامنين ومتكافلين بالمبلغ المذكور 
باإلضافة إلى الفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ إستحقاق كل شيك وحتى السداد 

التام والرسوم والمصروفات واألتعاب.
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دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة
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تحيي دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، في ٣٠ نوفمبر من كل 
عام، ذكرى يوم الشهيد اإلماراتي، 
وهو يوم وطني جليل يعبر فيه 
قادة الوطن والشعب اإلماراتي 
األرض  هذه  على  والمقيمون 
المعطاءة عن تقديرهم لتضحيات 
الشهداء وأبطال الوطن البواسل 
الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن 

التراب اإلماراتي.
العزيزة  المناسبة  وبهذه 
الدكتور  قال  القلوب،  على 
الرئيس  العلي  عبداهلل  محمد 
التنفيذي لمركز تريندز للبحوث 
واالستشارات إن إحياء ذكرى يوم 
الشهيد بمثابة رد للجميل، وفرصة 
للتعبير عن الترابط الحقيقي بين 
الوطن والقيادة والشعب، مضيفًا 
أن االحتفاء بهذا اليوم يأتي تخليدًا 

ووفاًء وعرفانًا بتضحيات وعطاء 
وبذل شهداء الوطن، الذين ضحوا 
بأرواحهم لتظل راية اإلمارات 
يؤّدون  وهم  عالية،  خفاقة 
الوطنية داخل أرض  واجباتهم 
الميادين  في  وخارجه  الوطن 
المدنية والعسكرية واإلنسانية.

وذكر العلي أن يوم الشهيد 
فيها  نستذكر  غالية  مناسبة 
قيم التفاني واإلخالص والوالء 
واالنتماء المزروعة في نفوس 
أبناء اإلمارات، الذين تحلوا بها 
في  بأرواحهم  يجودون  وهم 
ساحات البطولة والعطاء وميادين 
الواجب، مؤكداً أن قيم التضحية 
والشهادة وبذل الغالي والنفيس 
الوطنموروث  رفعة  في سبيل 
مبادئه  أرسى  أصيل،  إماراتي 
الوالد المؤسس المغفور له بإذن 
اللهالشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان »طيب اهلل ثراه«.

»تريندز«: يوم الشهيد احتفاًء بذكرى أبطال الوطن 
البواسل ورسالة لترسيخ قيم التفاني واإلخالص

أبوظبي - الوطن
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حمدان بن زايد: شهداء اإلمارات سطروا بدمائهم أسمى معاني االنتماء الوطني

منصور بن زايد: تضحيات شهدائنا وبطوالتهم أوسمة عز وفخر على صدر كل مواطن ومواطنة

حامد بن زايد: اإلمارات تخلد ذكرى شهدائها ليكونوا قدوة ونورًا يضيء طريق األجيال

 طحنون بن محمد: يوم الشهيد مناسبة مشرقة في مسيرة االمارات

سيف بن زايد: يوم الشهيد سيبقى مصدر إلهاٍم يعتّز فيه شعب اإلمارات بشهدائه األبرار

عبداهلل بن زايد: شهداؤنا أوسمة الفخر والعزة في رحلة إنجازاتنا الوطنية

في كلمة لسمّوه بمناسبة يوم الشهيد
محمد بن زايد: نستمد من تضحيات شهداء اإلمارات األبرار 

الدروس من أجل وطن قوي منيع في مواجهة التحديات
ذكرى شهدائنا األبرار ستظل مصدر إلهام على الدوام وستبقى تضحياتهم حاضرة في وجدان شعبنا
ستبقى أسماء شهدائنا األبطال من العسكريين والمدنيين في كل زمان ومكان رمزاً لصفحات مجيدة في تاريخنا
اإلمارات وطن الوفاء الذي ال ينسى أبناءه الذين قدموا التضحيات من أجله في كل المجاالت

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان ولــي عهد أبوظبــي نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة أننــا نســتمد مــن الســيرة العطــرة لشــهداء 
الوطــن األبــرار الــدروس والعبــر مــن أجل وطــن قوي 
منيــع، قــادر على مواجهــة التحديات.. ونرفــع هاماتنا 
عــزًا وفخــرًا بهــم.. مضيفــًا ســموه أن أســماء شــهداء 
اإلمــارات األبطــال وذكراهــم ســتبقى رمــزًا لصفحــات 

مجيــدة فــي تاريخنا.
وقال سموه ــ بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق ٣٠ 
من شهر نوفمبر من كل عام ــ إنه مع مرور السنوات 
يــزداد حرصنــا علــى تخليــد هــذه الذكــرى وإبقائهــا 
حيــة في ذاكرة اإلمارات وشــعبها وتســجيل بطوالتهم 
فــي أنصــع صفحــات الوطن لتعريــف األجيــال المقبلة 
كــم ضحــى آباؤهــم وأجدادهــم حتــى يحافظــوا علــى 
دولــة اإلمارات ويصونــوا أمنها ومقدارهــا وكرامتها«.

ــة صاحــب الســمو الشــيخ  ــص كلم ــي ن ــا يل وفيم
محمــد بــن زايــد آل نهيــان بمناســبة يــوم الشــهيد.. 
“تفخــر دولــة اإلمــارات وشــعبها بإحيــاء ذكــرى »يــوم 
الشــهيد« العظيمــة، ذكــرى شــهدائنا األبطــال الذيــن 
جــادوا بأرواحهــم فــداء لإلمــارات وأهلهــا وتجســيدًا 
لقيمهــا ومبادئهــا.. نرفــع هاماتنــا عــزًا وفخــرًا بهــم، 
ونســتمد مــن ســيرتهم العطــرة الــدروس والعبــر مــن 
أجــل وطــن متقــدم وقــوي ومنيع قــادر علــى مواجهة 
التحديــات بثقة والتطلع إلى المســتقبل بأمل وطموح 

واطمئنان.
إن ذكــرى شــهدائنا األبــرار، ســتظل مصــدر إلهــام 
علــى الدوام، وســتبقى تضحياتهم حاضــرة في وجدان 
ــة  شــعبنا، ونموذجــًا مشــرقًا لحــب الوطــن والتضحي
ــات  ــه، فأعظــم التضحي ــن أجل ــس م ــال ونفي ــكل غ ب
هــي التــي تبــذل مــن أجــل الوطــن، وأشــرف المعارك 

التــي ُتخــاض دفاعــًا عنــه، وأطهــر الدمــاء، التــي تــراق 
فــي الــذود عــن حياضــه وصيانــة مكتســباته.

ســتبقى أســماء شــهدائنا األبطــال مــن العســكريين 
والمدنييــن، فــي كل زمــان ومــكان، رمــزًا لصفحــات 
مجيــدة فــي تاريخنــا ومهمــا مــرت الســنوات.. تــزداد 
ذكراهــم توهجــًا وإشــراقًا، ويزداد حرصنــا على تخليد 
ــارات  ــرة اإلم ــي ذاك ــة ف ــا حي ــرى وإبقائه هــذه الذك
ــي أنصــع صفحــات  ــم ف وشــعبها، وتســجيل بطوالته
كتــاب الوطــن، لتعريــف األجيــال المقبلــة كــم ضحــى 
آباؤهــم وأجدادهم حتى يحافظوا على دولة اإلمارات 

ويصونــوا أمنهــا ومقدراتهــا وكرامتهــا.
وإذا كانــت اإلمــارات قــد خصصــت يومــًا للشــهيد 
تحتفي خالله بشهدائها وتفخر ببطوالتهم وشجاعتهم، 
فإنهــا ال تنســاهم أبــدًا، وإنمــا تتذكرهــم علــى الدوام، 
ألنهــم حاضرون فــي وجدان شــعبها، ال يغيب ذكرهم 

أو تتقــادم تضحياتهم.
إن رعاية أســر الشهداء واالهتمام بشؤونهم وتوفير 
كل مــا مــن شــأنه التعبيــر عــن الشــكر واالمتنــان لهم، 
ــي  ــا وف ــة أولوياتن ــى قم ــيظل عل ــزال وس كان وال ي
قلــب اهتماماتنــا، ألن دولــة اإلمــارات وطــن الوفــاء 
الــذي ال ينســى أبنــاءه الذيــن قدمــوا التضحيــات مــن 
أجلــه، فــي كل المجــاالت، حتــى تظــل رايتــه عاليــة 
خفاقــة فــي الســماء حاضــرًا ومســتقباًل.. وتضحيــات 
عرفــان. أو  تقديــر  كل  أمامهــا  يتضــاءل   شــهدائنا 
تحية في هذه المناســبة الوطنية إلى أمهات الشــهداء 
ــارات  ــة اإلم ــوا لدول ــن قدم ــم وأســرهم، الذي وآبائه
فلــذة أكبادهــم، وضربوا المثل والقدوة في الشــجاعة 
والوطنيــة واالنتمــاء.. وتحيــة إلــى أبنائهــم وبناتهــم، 
الذيــن تحولــوا إلــى أمانــة غاليــة فــي أعناقنــا وأعنــاق 

الوطن.

ــة  ونحــن نســتعد لدخــول الخمســين عامــًا المقبل
مــن تاريــخ بالدنــا، بــكل مــا بها مــن طموحــات وآمال 
وتطلعــات كبيــرة علــى مختلــف المســتويات وفي كل 
المجــاالت، نســتحضر القيــم والمعانــي التي يجســدها 
شــهداؤنا األبــرار.. قيــم الوطنيــة واالنتمــاء والعطــاء 
واإلخــالص والتفانــي فــي حــب الوطــن والدفــاع عنــه 
ورفعتــه وإعــالء شــأنه، ألنهــا تمدنــا بالعــزم والقــوة 
ــالل  ــا خ ــا وآمالن ــق طموحاتن ــة لتحقي واإلرادة الصلب
األعــوام المقبلــة، وتؤكــد أن دولــة اإلمــارات الغاليــة 
تعلــو وتتقــدم بأبنائهــا، ومهمــا قدمنا لها لن نســتطيع 

أن نوفيهــا حقهــا.
رحــم اهلل تعالــى شــهداءنا األبــرار ورفــع درجاتهــم 
فــي علييــن، وبــارك فــي أمهاتهــم وآبائهــم وأســرهم، 
وعاشــت دولــة اإلمارات العربية المتحــدة قويًة منيعًة 

عزيــزًة بأبنائهــا على الــدوام«. وام

أكــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل نهيــان ممثــل 
الــذي  الشــهيد«  »يــوم  أن  الظفــرة  منطقــة  فــي  الحاكــم 
ــد أن الوطــن  ــام يؤك ــن كل ع ــر م ــن نوفمب ــن م يصــادف الثالثي
ــات وقدمــوا  ــر مــن التضحي ــوا الكثي ــن بذل ــاءه الذي ال ينســى أبن
ــز والشــرف. ــاحات الع ــي س ــه ف ــا عن ــرة دفاع ــم الطاه  أرواحه
وقــال ســموه - فــي كلمــة له عبــر مجلــة »درع الوطن« بمناســبة 
»يوم الشــهيد« - إن تخصيص يوم للشــهيد يحمل دالالت ســامية 
تجســد حرص القيادة الرشــيدة على تخليد ذكرى أبنائها البواســل 
 الذيــن ذادوا عــن حمــى الوطــن دفاعــًا عــن مكتســباته ومقدراته.

وأضــاف ســموه أن يــوم الشــهيد مناســبة تعبــر عــن تجديــد الوالء 
واالنتمــاء للوطــن وقيادتــه الرشــيدة لمــا تحمله من فخــر واعتزاز 
شــعب اإلمــارات بهــذا اليــوم الــذي يحمــل معانــي عظيمــه ويعــد 
يومــا وضــاء وطنيــا لدولــة اإلمــارات لتخلــد فيــه وتســطر علــى 
صفحاتــه تضحيــات بطــوالت أبنائــه وبناتــه وتحمــل مالحــم 
شــهدائنا األبــرار الذيــن كتبــوا أســماءهم بحــروف مــن نــور لمــا 
 قدمــوه مــن أجــل الوطــن والقيــم اإلنســانية والحــق والشــرعية.
وقــال ســموه: »يشــكل هــذا اليــوم محطــة تاريخيــة هامــة فــي 
مســيرة أمتنا ويحمل اختياره دالالت مهمة لتخليد ذكرى شــهدائنا 
البواســل ووفاًء لتضحيات وعطاءات شــهداء الوطــن وأبنائه البررة 
لنصــرة الحــق والــذود عــن األرض وســطروا بدمائهم مالحــم العز 
والفخــر، ســائلين المولــي عز وجل أن يســكنهم فســيح جناته وأن 
يلهــم أهلهــم الصبــر والســلوان فاألمم إنمــا تكبر ببطــوالت أبنائها 
وتخلــد في التاريــخ بتضحياتهم لتمأل النفوس عزة وكبرياء وكرامة 
بيــن األمــم، فيباهــون بهــم اآلخريــن ويســجلون فــي صفحات من 
 نــور أعمالهــم البطوليــة ومبادراتهــم القتالية في ســاحات الفداء”.

وأكــد ســموه: »نعتــز ونفتخر بأمهات الشــهداء وأســرهم وذويهم 
فهــم القــدوة والمثــل فقد قدموا أعلــى درجات التضحيــة ووهبوا 
أبناءهــم مــن أجــل الوطــن والــذود عنــه فهــم مــن يســتحق الثناء 

والتكريــم والتقدير واالمتنان”.وام

ــس  ــب رئي ــان نائ ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــد س أك
شــهداء  تضحيــات  أن  الرئاســة  شــؤون  وزيــر  الــوزراء  مجلــس 
ــي  ــة ف ــان، حي ــر األزم ــى م ــدة عل ــتظل خال ــم س الوطــن وبطوالته
ــة. ــن ومواطن ــدر كل مواط ــى ص ــر عل ــز وفخ ــمة ع ــوب أوس  القل

و قال ســموه - في كلمة وجهها عبر مجلة »درع الوطن » بمناســبة 
يوم الشهيد -: »إن الشهادة والتضحية بالنفس تجسدان قمة اإلقدام، 
وأعلــى منــازل الشــرف، وأرفــع درجــات التعبيــر عن اإليثــار في حب 
ــه بــذل وعطــاء ال يقــدر بثمــن”. ــه، إن ــوالء واالنتمــاء ل  الوطــن وال

وفيمــا يلــي نــص الكلمــة: فــي هــذا اليــوم، الثالثيــن مــن نوفمبــر، 
الــذي اعتمدتــه دولتنــا مناســبة وطنيــة إلعالء قيــم الفــداء واإلخالص 
ــر،  ــكر والتقدي ــارات الش ــدق عب ــجل أص ــرفنا أن نس ــاء؛ يش والعط
لشــهداء الوطــن الذيــن ضحــوا بدمائهــم الزكيــة فــداء وحمايــة 
ــة والبســالة، ونترحــم  للوطــن، مســطرين أعظــم صفحــات التضحي
علــى أرواحهــم الطاهــرة كمــا نرفــع أســمى آيــات العرفــان واالمتنان 
لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
»حفظــه اهلل«، لتوجيهاتــه الكريمــة بتخصيــص هــذا اليــوم مــن كل 
ــادة  ــه القي ــا تولي ــا لم ــن تقديرن ــن ع ــهيد، معبري ــا للش ــنة يوم س
ــا  ــم، وتكريم ــهداء وأبنائه ــر الش ــة ألس ــة كريم ــن رعاي ــيدة م الرش
 لرمــوز الوفــاء الذيــن ضربــوا المثــل فــي حــب الوطــن وإعــالء رايتــه.

إن الشــهادة والتضحيــة بالنفس تجســدان قمة اإلقــدام، وأعلى منازل 
الشــرف، وأرفــع درجــات التعبير عــن اإليثار في حــب الوطن والوالء 
واالنتمــاء لــه، إنــه بــذل وعطــاء ال يقــدر بثمــن، ولهــذا كلــه، ســتظل 
تضحيــات شــهدائنا وبطوالتهــم خالــدة علــى مــر واألزمــان، حيــة فــي 
 القلــوب، وهــي أوســمة عــز وفخــر على صــدر كل مواطــن ومواطنة.

وفــي هــذا اليوم، الذي هو إقرار وطني بمكانة شــهداء دولتنا األبرار؛ 
نتقدم بالتقدير لجنود وضباط وقادة قواتنا المســلحة ومنتســبي كافة 

أجهزتنا األمنية، الساهرين على حماية الوطن وخدمته والدفاع عنه، 
 والتحية لبنات وأبناء الوطن العاملين في ساحات العطاء والفداء كافة.

ــد  ــى، فق ــردوس األعل ــكنهم الف ــه، وأس ــهداءنا برحمت ــد اهلل ش تغم
ــه، ونســأل اهلل عــز وجــل أن  ــا عاهــدوا اهلل والوطــن علي ــوا م صدق
يجــزي أبناءهــم وأهاليهــم أفضل الجــزاء على حســن يقينهم، ورباطة 
جأشــهم، ووطنيتهــم الخالصــة.. حفــظ اهلل بالدنــا، ورحــم شــهداءنا، 

وأدام األمــن واألمــان علــى دولتنــا”.وام

ــس  ــو المجل ــان عض ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ حام ــمو الش ــد س أك
ــد  ــى تخلي ــارات حريصــة عل ــة اإلم ــي أن دول ــارة أبوظب ــذي إلم التنفي
ذكــرى شــهدائها وســيرتهم فــي تاريــخ الوطــن ليكونــوا بمثابــة النــور 
ــي  ــن والتفان ــب الوط ــي ح ــدوة ف ــال وق ــق األجي ــيء طري ــذي يض ال
فــي الدفــاع عنــه بالدمــاء واألرواح، ورفــع شــأنه وإبقــاء رايتــه 
ــة فــي الســماء، رمــزاً للعــزة والمنعــة فــي كل األزمــان. ــة خفاق  عالي
ـ بمناســبة يوم الشــهيد الذي يوافق ٣٠ نوفمبر من كل عام  وقال ســموهـ 
ــــ إن تزامــن ذكرى يوم الشــهيد هذا العام مع مرور خمســين عامًا على 
إنشــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، يكســب هذه الذكــرى أهمية 
خاصــة ويمنحهــا دالالت ومعاني عميقة؛ حيــث إن تضحيات المخلصين 
مــن أبنــاء الوطــن وفــي مقدمتهــم شــهداؤنا األبطــال، هــي التــي صانت 
 مســيرتنا وحفظت ســيادتنا ومكتســباتنا خالل الخمســين عامًا الماضية.

وفيما يلي نص كلمة سموه: “في ذكرى يوم الشهيد، نترحم على شهدائنا 
األبرار، وندعو اهلل سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتهم في الجنة جزاء لما 
قدموه لوطنهم وشــعبه.. ونعبر عن تقديرنا وعرفاننا ألســرهم وذويهم 
 الذين زرعوا فيهم حب اإلمارات والتضحية من أجلها بكل غال ونفيس.
لقد كان أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظــه اهلل«، أن يكــون يوم الثالثين من شــهر نوفمبر من كل عام يومًا 
للشــهيد، تأكيــداً علــى تقدير دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة وقيادتها 
وشعبها ووفائهم لتضحيات الشهداء، في كل المواقع والمراحل، والحرص 
علــى تخليــد ســيرتهم وذكراهم فــي تاريخ الوطــن ليكونوا بمثابــة النور 
الــذي يضــيء طريــق أبنــاء اإلمــارات جياًل بعــد جيل، والقــدوة في حب 
الوطــن والتفانــي فــي الدفاع عنــه بالدمــاء واألرواح، ورفع شــأنه وإبقاء 
 رايتــه عاليــة خفاقــة في الســماء، رمــزاً للعــزة والمنعة فــي كل األزمان.
لقــد كان إنشــاء »مكتــب شــؤون أســر الشــهداء« فــي ديــوان ولــي عهــد 

ــد آل  ــن زاي ــه مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــي، بتوجي أبوظب
ــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة،  نهي
تجســيدًا الهتمــام الدولــة بهــم ورعايتهــا لهــم، وحرصها علــى توفير كل 
احتياجاتهــم، والتعبيــر عــن االمتنــان لهم بــكل الصور الممكنــة والتأكيد 
علــى أن قيــادة الدولــة تقــف إلــى جانبهــم علــى الــدوام، ولــن ينســى 

الوطــن تضحياتهــم ومواقفهــم الوطنيــة النبيلــة. وام

ــل الحاكــم  ــان ممث ــن محمــد آل نهي ــون ب ــال ســمو الشــيخ طحن ق
فــي منطقــة العيــن إن يــوم الثالثيــن مــن نوفمبــر مــن كل عــام هــو 
مناســبة مشــرقة فــي مســيرة دولة االمــارات العربيــة المتحــدة الوطنية 
ملؤهــا االعتــزاز والفخــر بأبنــاء زايــد الذيــن استشــهدوا داخــل الوطــن 
ــا عــن أمــن وســيادة الوطــن.  وخارجــه نصــرة للحــق والعــدل ودفاع
ـــ في كلمــة وجهها عبر مجلة »درع الوطن » بمناســبة  واضــاف ســموهـ 
ـــ إن ذكــرى يــوم الشــهيد إنما هي تخليــٌد ووفــاٌء وعرفان  يــوم الشــهيدـ 
 لتضحيــات وعطــاء وبذل شــهداء الوطــن وأبنائه البررة منذ قيــام الدولة.
وفيمــا يلــي نــص الكلمــة: “إن يــوم الثالثيــن مــن نوفمبــر مــن كل عــام 
هــو مناســبة مشــرقة فــي مســيرة دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة 
الوطنيــة ملؤهــا االعتــزاز والفخــر بأبنــاء زايــد الذيــن استشــهدوا 
ــن  ــن أم ــا ع ــدل ودفاع ــق والع ــرة للح ــه نص ــن وخارج ــل الوط داخ
وســيادة الوطــن ومــد يــد العــون واإلغاثــة لألشــقاء واألصدقــاء انطالقــا 
ــة  ــة اإلماراتي ــا العربي ــة وتقاليدن ــا النبيل ــامية وقيمن ــا الس ــن مبادئن م
 األصيلــة فســطروا بدمائهــم الزكيــة أرقــى معانــي البطولــة والتضحيــة.
إن ذكــرى يــوم الشــهيد والتــي تأتــي مصاحبة لعيــد االتحاد الـــ 5٠ لقيام 
ــٌد ووفــاٌء وعرفــان  ــة المتحــدة إنمــا هــي تخلي ــة االمــارات العربي دول
لتضحيــات وعطــاء وبــذل شــهداء الوطن وأبنائــه البررة منذ قيــام الدولة 
فــي عهــد المؤســس المغفــور لــُه الشــيخ زايــد بــن ســلطان ال نهيــان 
وإخوانــُه المؤسســين طيــب اهلل ثراهــم، حيــث وهبــوا أرواحهــم لتظــل 
رايــة االتحــاد خفاقــة عاليــة، وهم يــؤدون مهامهــم وواجباتهــم الوطنية 
 داخــل الوطــن وخارجــه فــي المياديــن المدنية والعســكرية واإلنســانية.
إننــا نقــف فــي هــذا اليــوم المبــارك جميعــا نســتذكر وكلنــا فخــر قيــم 
التفاني واإلخالص والوالء واالنتماء خلف قائد مســيرتنا صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايد آل نهيــان رئيــس الدولة »حفظــه اهلل« مرددين 
الدعاء والتقدير والتبجيل ألرواح من ضحوا ألجل الوطن الرجال األوفياء 
الذيــن حملــوا أرواحهــم علــى أكفهــم وبذلوهــا مــن أجــل الوطــن، فقــد 
كتــب شــهداء الوطــن بدمائهم الزكية صفحات مجــد وبطولة في ميادين 

 الحــق والواجــب، ورفعــوا هامــة الوطــن شــامخة ورايتــه عاليــة خفاقة.
ــدم  ــة وتق ــن تنمي ــز م ــن العزي ــذا الوط ــي ه ــوم ف ــه الي ــا نعيش إن م
واســتقرار لــم يــأت مــن فــراغ إنمــا هنــاك مــن شــارك فــي ذلــك بدفــع 
روحــه ودمــه ثمنــا لــه وهنــاك مــن يقــوم اليــوم بواجبــه الوطنــي مــن 
أجــل الــذود عــن مصالــح الوطــن ومكتســبات شــعبه لكــي تنعــم دولــة 
اإلمــارات العربيــة الُمتحــدة وشــعبها والمقيميــن علــى ارضهــا الطاهــرة 

باألمــن واألمــان واالســتقرار. وام

أكــد الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة أن يــوم الشــهيد ســيبقى 
مصــدر إلهــاٍم يعتّز فيه شــعب اإلمارات بشــهدائه األبــرار، تخليدًا 
ــي  ــت الغال ــي قدم ــررة، الت ــة الب ــذه الكوكب ــاًء له ــًا ووف وعرفان

والنفيــس فــي ســبيل رفعــة ومجــد الوطــن الغالــي.
وقــال ســموه فــي كلمــة بهــذه المناســبة: »فــي ذكــرى يــوم 
الشــهيد، تجــدد دولــة اإلمــارات عهدهــا مــع شــهدائها األبــرار، 
ــل  ــتثنائية، ننه ــم وشــجاعتهم االس نســتذكر وفاءهــم وتضحياته
منهــا معانــي البــذل والعطــاء، مــن أجــل أن تبقــى رايــة اإلمارات 
شــامخة بعــز وفخــر، خفاقــة عاليــًا بحكمة ســيدي القائــد صاحب 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظه 
ــن راشــد  ــة ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب اهلل، ورؤي
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي »رعــاه اهلل«، وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
ــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى  بــن زايــد آل نهي

للقــوات المســلحة.
ــّز  ــاٍم يعت ــوم مصــدر إله وأضــاف ســموه: »ســيبقى هــذا الي
فيــه شــعب اإلمــارات بشــهدائه األبــرار، تخليــدًا وعرفانــًا ووفــاًء 
لهــذه الكوكبــة البــررة، التــي قدمــت الغالــي والنفيس في ســبيل 
رفعــة ومجــد الوطــن الغالــي، الــذي يفخــر ببطــوالت الشــهداء 
وتضحياتهــم لنصــرة الحــق والقيــم والمبــادئ التــي زرعهــا القائد 
المؤســس، المغفــور لــه بــإذن اهلل »الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان« طيــب اهلل ثــراه، وواصلــت المســيرة علــى نهجــه القيادة 
الحكيمــة.. ويأتــي إحيــاء ذكــرى شــهداء الوطــن األبــرار الذيــن 
ارتقــوا إلــى العلــى، لتعــزز حضورهــا فــي ذاكرة الوطن لتســتلهم 
منهــا األجيــال قيــم العطــاء والوفــاء، وتتوارثهــا جيــاًل بعــد جيــل، 
لتبقــى أرواحهــم منــاراٍت حيــة فــي وجــدان شــباب اإلمــارات، 

تعــزز الــوالء للوطــن وقيادتــه الرشــيدة«.
واختتــم ســموه كلمتــه قائــاًل: »فــي هــذا اليــوم نقــدم تحيــة 
إجــالل وتقدير ألســر الشــهداء الذين قدموا أبناءهــم فداًء للوطن 
ولألجيــال، وندعــو المولــى عــز وجــل أن يتغمد شــهداءنا بواســع 
رحمتــه ومغفرتــه، ويســكنهم فســيح جناتــه، ويجعــل مثواهــم 

الفــردوس األعلــى مــع األنبيــاء والصّديقيــن«. وام

وزيــر  نهيــان  آل  زايــد  بــن  عبــداهلل  الشــيخ  ســمو  أكــد 
ــوز  ــم الرم ــن ه ــهداء الوط ــي أن ش ــاون الدول ــة والتع الخارجي
ــي  ــزة ف ــر والع ــمة الفخ ــة وأوس ــي مســيرتنا التنموي ــدة ف الخال
رحلــة إنجازاتنــا الوطنيــة، مشــيرا ســموه إلــى أن قيــم التضحيــة 
والفــداء التــي يمثلهــا كل شــهيد شــكلت الركيــزة التــي انطلقــت 
منهــا الدولــة صــوب دروب الريــادة والتقــدم فــي ســبيل تحقيــق 
غايــة واحــدة وهــي أن تبقــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
 قويــة شــامخة رمــزا للتنميــة واالزدهــار فــي المنطقــة والعالــم.
ــة »درع  ــر مجل ــا عب ــي وجهه ــة ســموه الت ــي كلم ــك ف ــاء ذل ج
يلــي نصهــا: مــا  الشــهيد« وفــي  بمناســبة »يــوم   الوطــن« 
“يأتــي يــوم الشــهيد فــي الثالثين مــن نوفمبر من كل عــام ليعمق 
في نفوسنا مشاعر الفخر واالعتزاز بكوكبة من أبناء الوطن الذين 
جادوا بأرواحهم الطاهرة في ميادين الشرف والشجاعة مسطرين 
أعظــم مالحــم البطولة والفداء لتبقي دولة اإلمارات قوية شــامخة 
 وعنوانا للعزة واإلرادة ومنارة للتقدم واالزدهار في العالم أجمع.
إن احتفاءنــا العــام الجــاري باليوبيــل الذهبــي لالتحــاد هــو 
احتفــاء بشــهداء الوطــن الرمــوز الخالــدة فــي مســيرتنا التنمويــة 
ــم  ــة، فقي ــا الوطني ــة إنجازاتن ــي رحل وأوســمة الفخــر والعــزة ف
التضحيــة والفــداء التــي يمثلهــا كل شــهيد شــكلت الركيــزة التــي 
انطلقــت منهــا الدولــة صــوب دروب الريــادة والتقــدم فــي ســبيل 
تحقيــق غايــة واحــدة وهــي أن تبقــى اإلمــارات العربيــة المتحدة 
 قويــة شــامخة رمــزا للتنميــة واالزدهــار فــي المنطقــة والعالــم.
ســيبقي شــهداء الوطــن األبــرار تيجــان عــز وفخــر لدولــة 
اإلمــارات بعــد أن ســطروا ملحمــة وطنيــة مــن الــوالء واالنتمــاء 
ازدانــت بهــا مســيرتنا علــى مــدار 5٠ عامــا وننطلــق مــن معانيهــا 
ــوح واإلدارة  ــن الطم ــدة م ــيرة جدي ــو مس ــامية نح ــا الس وقيمه
 والعمــل الجــاد المخلــص مــن أجــل رفعــة وطننــا وتقدمــه.

تحية تقدير واعتزاز ألمهات الشــهداء وآبائهم وذويهم فقد ضربوا 
أروع األمثلــة فــي حب الوطــن ورباطة الجأش وســتبقى تضحيات 
أبنائهم خالدة ال يمحوها الزمن نســتلهم منها العزيمة والقوة في 
 مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر ازدهارا لدولة اإلمارات.

رحم اهلل شــهداءنا األبرار وحفظ دولة اإلمارات وقيادتها وشــعبها 
وأدام عليها نعمة األمن واالســتقرار”.وام
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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

إن الشــهادة أعظــم وأقــدس التضحيــات وأســمى معانيهــا، وتعبيــر 
عــن االســتعداد لتقديــم أغلــى مــا يمكن أن يجــود به اإلنســان لوطنه، 
وفــي اإلمــارات أثبــت أبناؤهــا دائمــًا اســتعدادهم للتضحيــة والفــداء 
والــذود عــن حماهــا، فكانــوا علــى عهــد وطنهــم بهــم، حيــث ســطروا 
أروع المالحــم وهــم موضــع فخر واعتــزاز الوطن واإلنســانية جمعاء،  
وفــي يــوم الشــهيد، الــذي يصــادف الـــ٣٠ مــن نوفمبــر كل عــام، نعبر 
عــن عظيــم التقديــر والوفــاء لمــن قدمــوا حياتهــم لتبقــى رايــة العــز 
ــده صاحــب الســمو  ــا أك ــو م ــل، وه ــدان ومحف ــي كل مي ــة ف خفاق
ــه اهلل«،  ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف الش
معبــرًا عــن معانــي هــذا اليــوم الوطنــي العظيــم بقــول ســموه: »إن 
الثالثيــن مــن نوفمبــر مــن كل عــام يــوم للتقديــر والوفــاء تعلــي فيــه 
دولتنــا، قيــادة وشــعبا، قيــم الفــداء والتضحيــة وممارســات البطولــة 
واإلقــدام ..يــوم نعبــر فيــه، نســاء ورجــاال، عــن عظيــم شــكرنا ووافــر 
امتناننــا لمــن بذلــوا أرواحهــم ودماءهــم الغاليــة في ســاحات الشــرف 
فــداء للوطــن، وصونــا لســيادته، ولتظــل رايــة اإلمــارات رمــزًا للقــوة 

والعــزة والمنعــة«.
فالشــهداء أصحــاب الفضــل وحمــاة الوطــن القــوي العزيــز بدمائهم 
الزكيــة وطهــر تضحياتهــم، وعنــوان هويتنــا وكبريــاء انتمائنــا كمــا أكد 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي »رعــاه اهلل«، بقول ســموه 
بمناســبة اليــوم المجيــد: »ســتظل أفضــال شــهدائنا علــى وطننــا باقيــة 
مــا بقيــت الحيــاة، فقــد أزهــرت دماؤهــم الزكيــة فــي ثنايــا هويتنــا 
اإلماراتيــة، وزادتهــا بهاء وتألقا، وعمقت رســوخها في نفوس األجيال، 

وعــززت مضامينهــا بأســمى المبــادئ والقيم«.
الشــهادة، إرث الرجــال األطهــار الغيــارى وأصحــاب أنقــى صفحات 
التاريــخ المكتوبــة بالــدم الزكــي.. البــذل الخالــد والحاضــر دائمــًا كمــا 
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، بقــول ســموه: »إن 
ذكــرى شــهدائنا األبــرار، ســتظل مصــدر إلهــام علــى الــدوام، وســتبقى 
ــرقًا لحــب  ــًا مش ــعبنا، ونموذج ــدان ش ــي وج ــم حاضــرة ف تضحياته
الوطــن والتضحيــة بــكل غــال ونفيــس مــن أجلــه، فأعظــم التضحيــات 
هــي التــي تبــذل مــن أجــل الوطــن، وأشــرف المعــارك التــي ُتخــاض 
ــذود عــن حياضــه  ــي ال ــراق ف ــي ت ــاء، الت ــر الدم ــه، وأطه ــًا عن دفاع

وصيانــة مكتســباته«.
الشــهادة روحيــة الخلــود بأقــدس معانيهــا.. شــهداء دولــة اإلمارات 
حيــث تعجــز قواميــس الفخــر واالعتــزاز عــن وصــف عظيــم فعلهــم، 
ــي  ــطروا ف ــون وس ــا يملك ــى م ــوا بأغل ــن ضح ــال الذي ــب الرج كواك
مياديــن الحــق مالحــم خالــدة تســتقي منهــا األجيــال الُمثــل األنبــل. 
شــهداء اإلمــارات روح التضحيــة الخالــدة فينــا، ومــدارس اإليمــان 
لوطــن هــو األكــرم فكانوا كرمــاء كوطنهــم، تنهل األجيال من ســيرهم 
المعنــى األعظــم للوطنية، تســابقوا يوم ناداهم الواجــب وكانوا أبطال 
كل ميــدان مــن عســكريين ومدنييــن، بهــم انتصــر الحــق وبمواقفهــم 
أثبتــوا قيــم العطــاء وتبــدد الظلــم عــن كل مــن ناداهــم مســتجيرًا.. 
فســالم ألولئــك الســادة وطوبــى لهــم يــوم تســابقوا هيابيــن مقداميــن 
لعــز اإلمــارات، بتضحياتهــم وشــجاعتهم وبســالتهم الُمثــل وبمواقفهــم 

الرجولــة يــوم ترتفــع الهامــات فخــرًا وعــزة.
عشــية قيــام دولتنــا العظيمــة، كانت الشــهادة واحدة مــن أبجديات 
انطالقتهــا وســمة طاهــرة واكبت بــزوغ فجر اتحادنــا المباركة وبفضل 
مــن ضحــوا اكتســبنا أعلــى درجــات الكرامــة والعــزة، وفي هــذا اليوم 
الــذي نعيــش معانيــه الوطنيــة والمقدســة فــإن كل شــهيد هــو ابــن 
لــكل عائلــة فــي الوطــن، وألســر الشــهداء التــي زفــت فلــذات أكبادها 
ــا المســلحة الباســلة مصنــع الرجــال  ــد، وإلــى قواتن ــان الخل إلــى جن
.. فإننــا نكبــر بهــم ونجــل عظيــم تربيتهــم والوطنيــة التــي زرعوهــا 
فــي الشــهداء األبــرار ليكونــوا عنــوان االنتصــارات وجوهــر العزيمــة 
التــي ال تعــرف المســتحيل، وســتبقى تضحيــات الشــهداء محفورة في 

القلــوب وفــاء لمــن أكســبونا كرامــة الحيــاة وأمانهــا.

حظَي الهيدروجين كوقود المستقبل 
النظيــف - ينتــج الطاقــة الحراريــة 
والمــاء فقــط عنــد حرقــه - باهتمــام 
ــر  ــد األخي ــع خــالل العق ــي واس عالم
مــع تنامــي ضغــوط مؤشــرات التغيــر 
المناخــي والبحــث عــن مصــادر وقود 
مســتدامة. وقــد بــادرت العديــد مــن 
الدول وشركات النفط والطاقة العالمية 
ــا  ــتراتيجياتها وأهدافه ــى وضــع إس إل
للتحــول إلى مصــادر الطاقــة النظيفة، 
أو مــا أصبــح يعــرف بتحــول الطاقــة  

.»Energy Transition«
إن التحــول إلــى مصــادر الطاقــة 
ــتثمارات  ــيتطلب رصــد اس ــة س النظيف
مالية ضخمــة تخصص للبحث والتطوير 
إنتــاج واســتخدام  تقنيــات  واختبــار 
ــة  ــل البني ــود، وتأهي ــن كوق الهيدروجي
التحتيــة الالزمــة النتشــاره فــي أســواق 
ــى  ــاج وحت ــن اإلنت ــة م ــة العالمي الطاق
النقــل  االســتهالك، مــرورًا بمراحــل 
والتخزيــن وعمــل بعــض المشــاريع 
النموذجيــة. وبالتزامــن مــع التطــور 
التقنــي، تحتــاج الحكومــات وصنــاع 
ــن  ــات تمكي ــع سياس ــى وض ــرار إل الق
وآليــات تحفيــز مناســبة لســد الفجــوة 
بين وقود الهيدروجين وأســواق الطاقة 
التقليديــة، حتــى تصبح مصــادر الوقود 
 ”Commodity“ النظيفة سلعة أساسية
يمكــن الوصول إليها بســهولة وبأســعار 
تنافســية. ومن المؤكــد أن هذا التحول 
لــن يحــدث خالل فتــرة زمنيــة وجيزة، 
ولكن بالتأكيد، وعلى المديين المتوسط 
والبعيــد، فــإن الهيدروجيــن ومشــتقاته 
الناقلــة مثــل الهيدروجيــن المســال 
واألمونيا وغاز الميثان ســوف تســتحوذ 
علــى حصــة ســوقية قــد تكــون مؤثــرة 
ســلبًا فــي الحصــة الســوقية للنفــط 
ومشــتقاته فــي المقــام األول، ثــم على 
المصــادر الهيدروكربونيــة األخــرى مثل 

الفحــم والغــاز.
ــن  ــن، يمك ــع الراه ــل الوض وبتحلي
تقســيم فتــرة التحــول هــذه إلــى ثالث 
مراحل متداخلة، يتحدد معها مســتقبل 
عمالقــة الطاقة العالمية اليوم، بما فيها 
شركات النفط الوطنية. المرحلة األولى 

وهي النافذة الزمنية المتاحة »5 - ١٠ 
أعــوام« لمنتجي الطاقة الهيدروكربونية 
لالســتفادة من فارق ســعر تكلفة إنتاج 
ــة  ــزة تنافيس ــن األزرق كمي الهيدروجي
علــى الهيدروجيــن األخضــر الــذي تصل 
تكلفــة إنتاجــه اليوم إلى ٤ - 5 أضعاف 
الهيدروجيــن األزرق. والمرحلــة الثانية 
ــات وكفــاءة  ستشــهد تطــورًا فــي تقني
إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر وانخفــاض 
تكلفــة إنتاجــه وتخزينــه. أمــا المرحلــة 
الثالثــة، فهــي مرحلــة التوســع وانتشــار 
تطبيقــات الهيدروجيــن، خصوصــًا فــي 
وســائل النقــل مــع ســهولة التــزود بــه 
مــن محطــات تعبئــة الوقــود التقليدية. 
فعلــى ســبيل المثــال، توجد اليــوم أكثر 
مــن ١٦٠ محطة وقود فــي اليابان توفر 
الهيدروجيــن لســيارات خاليــا الوقــود، 
ومــن المســتهدف وصولهــا إلــى ١٠٠٠ 
محطــة فــي عــام ٢٠٣٠. كمــا أنــه مــن 
المتوقــع أن تشــهد هــذه الفتره خروج 
العديد من محطات إنتاج الكهرباء التي 
تعمــل بالفحــم مــن الخدمــة واســتبدال 
محطــات التوربينات الغازية التي تعمل 

بالهيدروجيــن بها.
بالتأكيــد ال يوجــد خــط فاصــل بيــن 
ــون  ــن أن تك ــل، إذ يمك ــذه المراح ه
أقصــر ممــا نتوقــع إذا مــا التزمــت 
العمالقــة  الطاقــة  الــدول وشــركات 
ــذ إســتراتيجيات  ــي لتنفي بالخــط الزمن
التحول لمصادر الطاقة النظيفة وربطها 
بأهداف التنمية المستدامة واالنبعاثات 
الصفريــة والتزامات مؤتمرات األطراف 

للتغيــر المناخــي لعــام ٢٠5٠.
ــن  ــن م ــه الهيدروجي ــد ب ــا يع إن م
اقتصاد عالمي مســتدام ليس مســتحياًل، 
ــد  ــق هــذا الوع ــق لتحقي ــن الطري ولك
لــن يكــون باألمر الســهل. فهــل يتحقق 
أمل العالم بالهيدروجين، أم أن الهدف 
المنشــود أكبر من اإلمكانــات المتاحة؟ 
وهل ستحافظ االقتصادات النفطية على 
مراكزها في أســواق الطاقــة العالمية؟. 

عــن »القبــس الكويتية«

سالم فالح الحجرف

كل بضعة أشهر، يتعرف العالم على نوع 
جديد من فيروس كورونا، وفي حين أن معظم 
هذه المتحورات ال تحمل أهمية تذكر، فإن 
على  ينطوي  »دلتا«،  المتحور  مثل  بعضها، 
أهمية كبيرة. أما أحدث متحورات الفيروس، 
فهو »بي.١.١.5٢9« الذي أصبح يعرف باسم 
المتحور »أوميكرون«، وهو يبدو جديراً بمراقبة 
عميقة بسبب مخاوف من أنه ربما ينتشر بسرعة 
تفوق »دلتا«، حتى ربما بين من حصلوا على 
اللقاح. ومن الضروري أن يستجيب قادة العالم 
بسرعة وبقوة حتى قبل توافر جميع البيانات 

حول هذا المتحور.
وخالل األيام المقبلة، ومع تزايد المعلومات، 
سيكون من المغري االستسالم لمشاعر الخوف 
أو الالمباالة. الحقيقة أنه ال يمكننا االستسالم 
ألي منهما، بل يجب على المجتمع الدولي أن 
يأخذ كل متغير على محمل الجد. والمؤكد 
االنتظار  من  كثيراً  أفضل  مبكراً  التحرك  أن 
حتى تظهر كل الحقائق. وربما بمرور الوقت 
يتضح أن هذا المتحور ليس أكثر عدوى أو أنه 
يستجيب بشكل جيد للقاحات المتوافرة حاليًا 
لدينا. في إطار هذا السيناريو، قد يجري النظر 
إلى االستجابة الحالية باعتبارها رد فعل مبالغًا 
فيه. في المقابل، فإنه إذا تبين أن هذا المتحور، 
بكل سماته المثيرة للقلق، معٍد ولديه القدرة 
على مراوغة جهاز المناعة، مثلما يخشى كثير 
من الخبراء، فإن االنتظار حتى يجري الكشف 
عن جميع الحقائق سوف يتركنا متأخرين على 

نحو يضيع من أيدينا األمل.
واآلن، إلى أي مدى يثير »أوميكرون« القلق؟ 
في الواقع، هناك ٣ أسئلة أساسية تساعد العلماء 

على فهم مدى أهمية أي متحور.
يدور السؤال األول حول ما إذا كان المتغير 
الحالية  دلتا  لالنتقال عن ساللة  قابلية  أكثر 
السائدة؟ والسؤال الثاني هو؛ هل يسبب مرضًا 
أشد خطورة؟ وأخيراً ثالثًا؛ هل سيجعل دفاعاتنا 
المناعية، من اللقاحات واإلصابات السابقة، أقل 
فعالية )ظاهرة ُتعرف باسم الهروب المناعي(؟

فيما يتعلق بقابلية االنتقال من شخص آلخر، 
تبدو البيانات مثيرة للقلق، رغم أن الوقت ما 
زال مبكراً إلصدار حكم نهائي بهذا الصدد. 
وعلى ما يبدو، انطلق هذا المتحور الجديد 
بسرعة بالغة عبر جنوب أفريقيا، وتشير البيانات 
الوطنية المبكرة إلى أن المتحور الجديد يشكل 
بالفعل غالبية الحاالت المتسلسلة داخل البالد.

ومن المحتمل أن تخضع هذه البيانات المبكرة 
للمراجعة في وقت ينظر علماء األوبئة عن كثب 
إلى عوامل أخرى غير القابلية لالنتقال، مثل 
ما إذا كان ثمة حدث أسهم في نشر المتحور 
»أوميكرون« بين عدد هائل من األشخاص 
في وقت مبكر جعله يبدو أكثر قدرة على 
االنتقال مما هو عليه بالفعل. ومع أن هذا يبدو 
سيناريو ممكنًا بالفعل، فإن السيناريو األكثر 
احتمالية أن يكون لدى »أوميكرون« بالفعل 
القدرة على االنتشار بسهولة أكبر عن »دلتا”.
ونظراً ألن المتحور الجديد حديث العهد 
للغاية، فإن العلماء يفتقرون ببساطة إلى بيانات 
كافية حتى اآلن لتقييم ما إذا كان المتحور الجديد 
يسبب مرضًا أكثر خطورة عن سابقيه. وبالتأكيد، 
ستتطلب اإلجابة عن هذا السؤال متابعة دقيقة 
للحاالت في المستشفيات، جنبًا إلى جنب مع 
جهود التسلسل الفيروسي الموسعة، في كل 
من جنوب أفريقيا ومناطق أخرى. ويتمثل جزء 
رئيسي من هذا التحليل في ضرورة ضمان قيام 
الدول المعنية باختبار كاٍف لعينة واسعة من 
الناس. وعليه، من المحتمل أن يستغرق حسم 

هذا األمر عدة أسابيع.
وأخيراً، من الواضح أن القلق األكبر المتعلق 
بـ»أوميكرون« يتركز حول مسألة »الهروب 
المناعي«. ودعونا نتحلى بالوضوح هنا؛ من غير 
المحتمل بدرجة بالغة أن يجعل »أوميكرون« 
اللقاحات الحالية غير فاعلة على اإلطالق. وحتى 
اآلن، ال يتوفر كثير من البيانات حول مدى 
فعالية اللقاحات ضد هذا البديل، رغم وجود 

أسباب تستدعي الشعور بالقلق.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن »أوميكرون« 

يحوي عدداً كبيراً من الطفرات، بما في ذلك 
البروتين الشائك، جزء من البروتين يستخدمه 
الفيروس لالرتباط بالخاليا البشرية والدخول 
إليها. وتشكل هذه األجزاء من البروتين أهمية 
ضرورية لألجسام المضادة التي يخلقها اللقاح 
)والناجمة عن العدوى( للحماية من الفيروس. 
حتى الضربات الصغيرة لفعالية اللقاحات ستتركنا 
أكثر عرضة للعدوى والمرض ويمكن أن تزيد 

من صعوبة احتواء الفيروس.
من هنا أعلنت اإلدارة األميركية للتّو حظر 
سفر على األجانب القادمين من 8 دول أفريقية. 
ومن شأن ذلك إبطاء انتشار الفيروس إلى داخل 
الواليات المتحدة بقدر متواضع في أحسن 
األحوال، بجانب أنه يبعث إشارة سلبية إلى 
جنوب أفريقيا، التي بذلت جهداً استثنائيًا في 
تحديد المتغير أواًل، ثم مشاركة المعلومات 
بسرعة مع المجتمع العالمي. حقيقة األمر 
أنه غير واضح على اإلطالق ما إذا كان حظر 

السفر يستحق كل هذا العناء.
في هذا اإلطار، يجب أن تدعم الواليات 
تساعد  التي  المستمرة  الدراسات  المتحدة 
الرئيسية  الباحثين على اإلجابة عن األسئلة 
حول مدى قابلية انتقال المتغير، وما إذا كان 
يسبب مرضًا أكثر خطورة، وما إذا كان يمكنه 
وبالتأكيد،  المناعية.  الدفاعات  من  الهروب 
سيعطي هذا للسلطات الصحية صورة أكثر 

اكتمااًل في أسرع وقت ممكن.
ويجب على الواليات المتحدة تكثيف المراقبة 
الجينية، بمعنى مراقبة الجينات الفيروسية وكيف 
تتطور بمرور الوقت، وذلك لرصد »أوميكرون« 
وتتبعه، خاصة أنه من المحتمل أن ينتشر عبر 

األرجاء. في الواقع، كانت الواليات المتحدة 
متأخرة على نحو مثير للدهشة فيما يخص 
اليوم  أن تقدم  الجينومي، ويجب  التسلسل 

أداًء أفضل.
كذلك يجب أن يشرع القادة األميركيون 
في الحديث إلى جهات صنع اللقاحات حول 
الحاجة المحتملة الستحداث لقاحات موجهة 
خصيصًا للتعامل مع »أوميكرون«. ومع أنه قد 
ال تكون هناك حاجة لذلك، فإنه إذا كان هناك 
تأثير كبير على فعالية اللقاح، فستكون حينها 

جرعات اللقاح الجديدة حاسمة.
تضغط  أن  واشنطن  على  يجب  وأخيرًا، 
من أجل بذل جهد عالمي لتلقيح مزيد من 
األشخاص في أفريقيا. وفي حين أن عمليات 
توزيع التطعيمات العالمية آخذة في االرتفاع 
بسرعة، تخلف كثير من القارة األفريقية عن 
الركب. في جنوب أفريقيا، جرى تطعيم أقل 

من ربع السكان بقليل.
لقد كان وباًء طوياًل حتى اآلن، لكن دعونا 
نتذكر دومًا أننا اليوم ال نعود من جديد لما 
كان عليه الوضع في مارس من العام الماضي، 
إلدارة  الالزمة  الوسائل  اآلن  لديه  فالعالم 
التعامل مع هذا المتحور، دعونا نستغلها.

عن »الشرق األوسط«

الحــراك، الــذي تشــهده ليبيــا علــى 
مســتوى القــوى والشــخصيات والتيــارات 
تأهبًا الســتحقاق االنتخابات المقبلة، جزٌء 

مــن مالمــح غدهــا.
الشــخصيات المنتميــة لتنظيــم اإلخوان 
عبــرت عــن ذاتهــا وغاياتها بما لــم يفاجئ 
أحــدا فــي الداخــل أو الخــارج، إحســاس 
مبكــر بهزيمة مقبلة يدفعهــم إلى العودة 
إلــى أوكارهــم وهرطقاتهم.. تحريض ضد 
اســتحقاق دفع الليبيون ثمنه غاليا.. إرادة 
ــد  ــة التقــت عن ــة ودولي ــة وإقليمي داخلي
وجوب إنجاز انتخابات رئاســية في الرابع 
والعشــرين مــن ديســمبر المقبــل.. عبثــا 
يحاولــون الوقــوف بوجههــا أو عرقلتهــا.. 
انكشــافهم خــالل العشــرية الســوداء التي 
ــم  ــح أدواره ــا فض ــا وأهَله ــت ليبي ضرب

ووظائفهم.
الحراك، المتمثل في االستعداد لخوض 
االنتخابــات، يتجــاوز برامــج المرشــحين.. 
ال يتوقــف عنــد شــخصية هــذا، وال عنــد 
خلفيات ذاك، إنه امتحان لإلنسان الليبي.

ــامات  ــات وانقس ــا تموج ــهدت ليبي ش
ــن  ــة بي ــات داخلي ــى صراع ــورت إل وتط
أجنحة متناقضة التوجهات والرؤى بشــأن 
البالد ومستقبلها.. في جميعها كان تنظيم 

ــم  ــال.. ل ــا ومعرق ــا مشوِّش ــوان طرف اإلخ
يقبــل الشــراكة فــي الحكــم.. فّجــر حروبا 
بهــدف االســتحواذ علــى الســلطة وحده.. 
ــه،  ــواب معاقل ــن طرقــت الهزيمــة أب حي
رهــن جــزءا مــن البــالد لألجنبــي طمعــا 

فــي إنقــاذه وبقائــه فــي الحكــم.
فــي جميــع نكســاته وانتكاســاته برهن 
التنظيم اإلخواني على أنه حصان طروادة 
لقــوى خارجيــة، أيُّ قــوة ال يهــم، المهــم 
ــو بشــكل  ــى الســلطة ول أن يســتولي عل
جزئي على مســاحة من األرض.. ال يعنيه 
تقســيم البــالد أو تناحر أبنــاء البلد الواحد 

مــن العباد.
الصــورة النمطيــة للمجتمــع الليبــي 
ــة  ــة خــالل الســنوات الماضي ظلــت عصي
على جميع محاوالته لتغييرها أو تشويهها 
أو تقديمهــا علــى أنهــا النمــوذج األوحــد 
كمــا يــراه.. برزت قوى وطنيــة بمقوماتها 
السياســية والعســكرية متمســكة بمدنيــة 
هويتهــا وهوية بالدهــا.. حطمت محاولة 
االســتحواذ اإلخوانــي علــى المشــهد العام 
في ليبيا مجتمعا وســلطة.. وّســعت دائرة 
حضورهــا العربــي واإلقليمــي والدولــي.. 
شــّكلت جناحــا واضحا قــوي الحضور على 
األرض.. طرحت برامج وطنية اســتقطبت 
ــن شــرائح  ــات واســعة م ــات ومكون كيان

ــع الليبي. المجتم
ــي  ــة ف ــوى الوطني ــذه الق ــهمت ه أس

تأجيــج إحســاس اإلنســان الليبــي بانتمائه 
الوطنــي.. أفصحت عن رغبات كامنة لدى 
الكثيــر منهــم بتجــاوز ضيــق االنتمــاءات 
الحزبية.. تشكلت منصات تعبير ال حدود 
ألعدادها وتنوعاتها وثقافاتها تدلي بدلوها 
ــي،  ــا اإلنســان الليب ــا يخــص قضاي ــي م ف

حاضره، مســتقبله.
الرهــان علــى ســطوة هــذا الحــزب أو 
تلــك الشــخصية لــم يعــد لــه متســع فــي 
ــي خــالل عقــد مــن  ــاة الليب ــا.. معان ليبي
االضطرابــات منحتــه نوعــا مــن المثابــرة 
علــى تجــاوز ُعَقــد الخــوف ممــا يحيطــه 
مــن مخاطــر.. نقلتــه إلــى مســاحة أخرى 
تجعلــه قــادرا علــى ارتيــاد دروب الفعــل 
والـــتأثير واألمل في بلوغ ُمناه بالمشاركة 
في التخطيط لمســتقبله وتأمين متطلبات 

حاضره.
ــة ألذرع  ــارات المدوي ــل االنهي مسلس
تنظيــم اإلخــوان فــي محيــط ليبيــا تزامــن 
مــع تراجــع غطــاء القــش اإلقليمــي الــذي 
ــي  ــل ف ــذا ماث ــه، وه ــون ب ــوا يتلحف كان
ــي  ــس ف ــن.. صــداه منعك ــان الليبيي أذه
تنامــي مواقــف الغالبية ومطالبهــم بدولة 
وطنيــة مدنيــة دســتورية ال وجــود فيهــا 
لتيــارات أو نزعــات جهويــة أو حزبيــة أو 

قبليــة.
ــي  ــة ف ــعبية وطني ــح ش ــام أول ري أم
تونــس، فــي مصــر، فــي المغــرب، تبــدد 

جمع أذرع تنظيم اإلخوان وتناثر شملهم.. 
أكثــر مــن مــكان لفظهــم بعــد أن قدمــوا 
ــلطة  ــارب الس ــي تج ــوأ ف ــوذج األس النم
ــذي  ــاح ال ــم الجن ــن فيه ــتها، بم وممارس

أدار قســما مــن البــالد.
القصــة باختصــار: تــآكل مــن الداخــل. 
ــز  ــى ه ــارج إل ــن الخ ــد م ــَع أح ــم يس ل
ســلطاتهم.. ال بــد أن يتمثــل الليبيون ذلك 
ــتحقاق  ــو اس ــم نح ــون خطاه ــم يحث وه
ــدا  ــوا ح ــود ليضع ــل المنش ــة األم بمنزل
لمأســاتهم المتشــعبة اقتصاديــا وسياســيا 

ــا. ــا وأمني ومجتمعي
ــى موعــد ال  ــات عل ــي ب اإلنســان الليب
يتكــرر إال بعد ســنوات أربــع.. إنها فرصة 
اســتثنائية لمواجهة ذاتــه أوال بصفتها ذاتا 
عاقلة ومســؤولة من خالل حســم خياراته 
الوطنيــة كونهــا الســبيل األكثــر تعبيرا عن 
دوره في صناعة مستقبله ومستقبل بالده.

صــورة ليبيــا الجديدة تتشــكل.. فرصة 
ــا  ــى درب مســتقبل ليبي ــدو األهــم عل تب

والليبيين.عــن »العيــن االخباريــة«

ثالثة أسئلة ينبغي الرد عليها حول »أوميكرون«

ليبيا واالستحقاق األهم

ال يمكننا االستسالم للخوف والالمباالة 
ويجب على المجتمع الدولي أن يأخذ 
كل متحّور على محمّل الجد

»اإلخوان« برهنوا أنهم حصان 
طروادة للقوى الخارجية بهدف 
استيالئهم على السلطة

أشيش كومار جها

عبدالحميد توفيق

عميد كلية الصحة العامة في جامعة 
براون األميركية 

كاتب عربي

كاتب عريب

وعد الهيدروجين
الحكومات تحتاج إلى وضع سياسات 
لسد الفجوة بين وقود الهيدروجين 
وأسواق الطاقة التقليدية

شهداؤنا الخالدون أبد الزمان

يومية سياسية مستقلة

كان هنري كيسنجر، المؤسس الحقيقي 
للعالقة األميركية-الصينية في ســبعينيات 
القرن الماضي، قد عبَّر عن أهمية ســالمة 
العالقــات بين الصين والواليــات المتحدة 
األمريكية في ازدهار المعمورة واستتباب 
األمن والســالم فيها، وأجَزَل ذلك بنصيحة 
قالهــا آنذاك: »إن علــى الواليات المتحدة 
ــه«؛  ــل يبنيان ــم، ب ا العال ــزَّ ــن أالَّ يه والصي
ومــن المؤكــد أن هــذه النصيحــة لم تفقد 
قيمتهــا بعــد مــا يزيــد عــن نصــف قــرن، 
ال بــل إن أهميــة اســتحضارها قــد بــرزت 
مــرات ومرات عبــر العقــود الماضية التي 
شــهدت تســابقهما للتفــوق علــى بعضهما 

البعض، اقتصاديًا وسياســيًا وعســكريًا.
ــن  ــة بي ــات الثنائي ــت العالق ــد ظل وق
النســبي،  باالســتقرار  تنعــم  البلديــن 
منــذ تصالحهمــا عــام ١97١، إثــر موافقــة 
الواليــات المتحدة شــغل الصين الشــعبية 
لمقعــد جمهوريــة الصيــن )تايــوان حاليًا( 
فــي مجلــس األمــن الدولــي. ولــم يعّكــر 
صفــو هــذه العالقــات إال حادثــة اصطدام 
طائــرة اســتطالع أميركيــة بطائــرة تابعــة 
ــان  ــرة هاين ــة فــوق جزي ــة الصيني للبحري
فــي بحــر الصيــن الجنوبــي فــي أبريل عام 
٢٠٠١، فكانــت أول أزمــة حقيقية تعصف 
بالعالقــات األميركيــة الصينيــة. ثم تصاعد 
التوتــر في الســنوات الماضية بشــكل غير 

مســبوق، وعلى خلفية قضايا عديدة على 
رأســها جائحة فيروس كورونا، والخالفات 
التجاريــة، وقضيــة حقــول الطاقة في بحر 
الصيــن الجنوبي، وملف تايوان، وموضوع 
هونــغ كونــغ، ومســألة حقــوق اإلنســان 
ــة  ــة، خاصــة منطق ــي األراضــي الصيني ف

شــنجان ذاتيــة الحكــم.
وتزامــن ذلك مع تولي الرئيس الســابق 
دونالــد ترامب الســلطة، حيــث تدهورت 
ــا  ــا ازدادت القضاي ــرًا. كم ــات كثي العالق
ــدًا،  ة وتعقي ــدَّ ــن ِح ــن البلدي ــة بي الخالفي
الســيما بعــد أن ضاعــف الرئيــس ترامــب 
التعريفات الجمركية على البضائع الصينية 
ومَنــع امتالك الصيــن أو مواطنيها، حصصًا 
أكثــر مــن النصــف فــي أســهم الشــركات 
األميركيــة، بل ومَنع حتى تصدير األجهزة 
المتطورة في مجاالت محددة إلى الصين.

وعقــب وصــول الرئيس جــو بايدن إلى 
البيــت األبيــض مطلــع العــام الحالــي، لــم 
تْخفــْت حــدة التوترات بيــن البلدين، كما 

كان ُيتوقــع، ال بل تصاعدت، حيث ســارع 
بايــدن إلى انتقاد انتهاكات الصين لحقوق 
اإلنسان ضد األويغور، وقمع االحتجاجات 
الديمقراطيــة فــي هونــغ كونــغ، وزيــادة 
الضغــط العســكري علــى جزيــرة تايــوان، 
إلــى جانــب عــدد مــن القضايــا األخــرى، 
بينهــا توســع ترســانة الصيــن العســكرية، 
فــي الوقــت الــذي اعتبــرت فيــه الصيــن 
اًل من البيت األبيض في شــؤون  ذلــك تدخُّ

ــة داخلية. صيني
ورغــم ذلــك كلــه، فــإن كال الدولتيــن 
ــل  ــه كيســنجر، ب ــدًا مــا قال ــم تنســيا أب ل
ظلتــا تدركان تمامًا صحــة نصيحته؛ فرغم 
أن خشــيتهما مــن بعضهمــا عميقــة ولــن 
تزيلهــا االتفاقيــات، فهمــا لــم تغلقا أبواب 
التفاهــم والتعــاون التــي تراوحــت بيــن 
الضيق واالتســاع لعقــود خَلْت؛ فالدولتان 
ــوى  ــا س ــق أمامهم ــأن ال طري ــان ب تؤمن
التعــاون والتفاهم، وتــدركان، في الوقت 
نفســه، أن التقــارب يحتــاج إلــى تنــازالت 
حقيقيــة مــن أجــل التوصــل إلــى حلــول 
ــور  ــل هــذه األم ــن، ومث ــة للجانبي مرضي

تتطلــب صبــرًا ومفاوضــات مكثفــة.
فالصينيــون يعلمون جيــدًا أن الواليات 
المتحــدة مازالــت تمســك بزمــام معظــم 
أركان القــوة فــي العالــم، وهــم بحاجــة 
إلــى التفاهــم والتعاون معهــا كي يواصلوا 
تقدمهــم االقتصــادي ويتمكنــوا مــن دعــم 
نفوذهــم العالمي.واألميركيــون يعلمــون 

أيضــا أن الصيــن قــوة كبــرى ومتناميــة ال 
يمكــن تجاهلهــا، وإن كانــت قــد تنازلــت 
ــا اآلن  ــا، فإنه ــض مواقفه ــي بع ــابقا ف س
ــة والعســكرية  ــدرة االقتصادي ــك الق تمتل
ــا ودعــم اقتصادهــا  ــز مواقفه ــى تعزي عل

ونفوذهــا.
وعلــى هــذا، فقــد شــهدت الفتــرة 
القريبــة بدايــة عمليــة للخــروج مــن 
ــكان ثمــة سلســلة مــن  ــأزُّم، ف ــرة الت دائ
ــت  ــي هدف ــية الت ــراءات الدبلوماس اإلج
إلــى تهدئــة التوترات بيــن الطرفين،تبعها 
اتفاقهماعلــى الحــد مــن اســتخدام الوقود 
األحفــوري، ضمــن مؤتمــر المنــاخ األخير 
في أســتكتلندا، ثــم أتى اللقــاء االفتراضي 
الــذي ُعقــد منتصف شــهر نوفمبــر الحالي 
بيــن زعيمــي البلديــن، وفيــه أكــد بايــدن 
نصيحة كيســنجر، إذ صرح بأن »العالقات 
الثنائيــة بيــن البلديــن لهــا تأثيــر عميــق، 
ليــس فقــط في البلديــن؛ وإنمــا، بصراحة 

شــديدة، فــي باقــي العالــم«.

كيسنجر.. الحاضر الغائب في العالقات األمريكية - الصينية
واشنطن وبكين تؤمنان بأن ال طريق 
أمامهما سوى التعاون والتفاهم 
وتدركان في الوقت نفسه أن 
التقارب يحتاج إلى تنازالت حقيقية 

مركز تريندز للبحوث واالستشارات

اتجاهات مستقبلية
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09 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

المنظورة في دائرة المصارف الجزئية رقم ٢٤9 
موضوع الدعوى دعوى مطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 
مبلغ ٣٠,588,57 درهم )ثالثون الف وخمسمائة وثمانية وثمانون درهم 

وسبعة وخمسون فلس( 
المدعى موارد للتمويل  

عنوانه إمارة دبيـ  شارع الشيخ زايد/ بحيرات جميراـ  برج بالديوم بلوك 
سيـ  بجانب كارفور ماركتـ  الطابق الثالثـ  رقم مكاني: ١5٢٣٠77٤١٦ 
المطلوب إعالنه ١ – جارا شاهاني باالد ديل موندو  صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعوى مطالبة بإلزام 
المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ٣٠,588,57 درهم )ثالثون الف 

وخمسمائة وثمانية وثمانون درهم وسبعة وخمسون فلس(
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٠5 الساعة ٠8:٣٠ 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.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 841/2021/38 ـ تجاري مصارف جزئي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ االولى رقم ١8٣ 
موضوع الدعوى طلب إذن بيع عقار مرهون عبارة عن شقة في إمارة دبيـ  منطقة 
الحبية الخامسة ـ مبنى الرمث ٣7 ـ الطابق 7 ـ رقم الوحدة 7٠٤ ـ رقم االرض ٤٣ 
رقم المبنى ٤5 والتصريح بإستالم مبلغ ١7٤٢8٤٣,٢9 درهم من ثمن البيع بالمزاد 

طالب التنفيذ بنك رأس الخيمه الوطني )ش.م.ع( 
عنوانه إمارة دبي ـ شارع )5( متفرع من شارع دمشق ـ بناية نهال ـ القصيص ٢ 

المطلوب إعالنهما ١ – محمد اشفاق عبدالرزاق صفته: منفذ ضده 
٢ – ريحانه ياسمين محمد صفته: منفذ ضده 

عن  عبارة  وهي  الخاصة  أموالكم  على  الحجز  تم  بأن  نعلنكم  اإلعالن:  موضوع 
ـ رقم  ـ رقم االرض: ٤٣  الخامسة  :الحبية  المنطقة  ـ  العقار: شقة سكنية  )نوع 
البلدية: 8٤7-٦8٣- رقم المبنى: ٤5 –اسم المبنى: الرمث ٣7 – رقم العقار: 7٠٤ 

ـ المساحة: 95,7٢ متر مربع( 
)١7٤٢8٤٣,٢9( درهم خالل خمسة  وقدرها  المطالبة  قيمة  لسداد  نعلنكم  كما 
عشر يوما من تاريخ التبليغ في ملف التنفيذ أعاله وإال بيع العقار محل الرهن 
بطريق المزايدة وفقا لنص المادة ٢95 من قانون االجراءات المدنية مع مراعاة 
احتساب مدة التكليف بالسداد بعد مضي مدة السبعة أيام من علمكم بالحجز. 

اعالن قرار بالتنفيذ في الدعوى
 رقم 231/2020/250 ـ بيع عقار مرهون 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في لجنة دبي القابضة ودبي الند رقم 8١8 
موضوع الدعوى مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٢٠١8/٢/١ على قطعة األرض رقم دبي الصناعية: ٤٣٠٠٣ 
ـ رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٠7 الكائنة بمنطقة سيح شعيب )٤( وكل مايتصل بها وإلزام المدعى عليها بتسليم قطعة 
األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين وإاليعاز لمن يلزم بمحو اسم المدعى عليها من السجالت الرسمية 
فيما يتعلق بقطعة األرض موضوع الدعوى وكل مايتصل بها وإلزامها بالمترصد عليها من قيمة المساطحة )اإليجار 
لقاء المنفعة( حتى تاريخ ٢٠٢١/7/٣١ ـ إجمالي مبلغ وقدره 878,٠5٢,9٤ درهم)ثمانمائة وثمانية وسبعون ألف 
للمدعية  التام وتسليم قطعة األرض  واثنان وخمسون درهم وأربعة وتسعون فلسا( وما يستجد حتى اإلخالء 
والفائدة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . المدعى مدينة دبي الصناعية ش.ذ.م.م )مجمع دبي 
الصناعي ش.ذ.م.م ـ سابقا(  عنوانه: اإلمارات ـ إمارة دبي ـ أم سقيم الثالثة ـ دبي ـ شارع المقر الرئيسي لدبي 

القابضة ـ مبنى ملك جميرا هيلز ديفيلوبمنت ـ شقة مكتب رقم ١ 
المطلوب إعالنهما ١ – باناما للشحن )مؤسسة فردية(ـ  لمالكها/ حسين إبراهيم محمد إبراهيم الحمادي صفته: مدعى عليه 

٢ – باناما للشحن ش ذ م م صفته: الخصم المدخل 
موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٢٠١8/٢/١ على قطعة 
األرض رقم دبي الصناعية: ٤٣٠٠٣ رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٠7 الكائنة بمنطقة سيح شعيب )٤( وكل ما يتصل بها 
وإلزام المدعى عليها بتسليم قطعة األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين واإليعاز لمن يلزم بمحو اسم 
المدعى عليها من السجالت الرسمية فيما يتعلق بقطعة األرض موضوع الدعوى وكل ما يتصل بها وإلزامها بالمترصد 
عليها من قيمة المساطحة )اإليجار لقاء المنفعة( حتى تاريخ ٢٠٢١/7/٣١ ـ إجمالي مبلغ وقدره 9٤,٠5٢,878 
درهم )ثمانمائة وثمانية وسبعون ألف واثنان وخمسون درهم وأربعة وتسعون فلسا( وما يستجد حتى اإلخالء 
التام وتسليم قطعة األرض للمدعية والفائدة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة  وحددت لها جلسة 
يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤ الساعة ١٠:٠٠ ص عن طريق التقاضي عن بعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو 
من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم مالديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل. 

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 36/2021/706 ـ لجنة دبي القابضة 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 9١٢/٢٠٢١ تجاري 
جزئي, بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٣8٢5٣٤,9٦ درهم( شاماًل للرسوم 

والمصاريف 
طالب التنفيذ بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع(  

عنوانه: دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ برج لطيفة ـ الطابق ٣8 ـ مكتب ٣8٠١ 
ويمثله عبد الحكيم حبيب منصور بن حرز 

المطلوب إعالنه :١- عادل احمد محمد امين الكوهجي صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣8٢5٣٤,9٦ درهم الى طالب التنفيذ أو 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 8729/2021/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١5٦ 
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ 
7٣٢8 )سبعة االف وثالثمائة وثمانية وعشرون درهم( والفائدة القانونية 

بواقع ١٢% من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد 
المدعى داماس لتأجير السيارات ش.ذ.م.م  

عنوانه: االمارات ـ امارة دبي ـ ديرة ـ هور العنز ـ ابوهيل محل رقم 
٤8 بملك الشيخة فاطمة بنت راشد ال مكتوم ـ بجوار رويال للبلياردو 

المطلوب إعالنه ١- احمد غانم عمران الربيعي صفته: مدعى عليه 
موضوع االعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بالزام المدعي 
عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ 7٣٢8 )سبعة االف وثالثمائة وثمانية وعشرون 
درهم( والفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد 
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٦-١٢-٢٠٢١ 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 4294/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

انترتينمنت ش ذ م م،  ايه كيه اس  المنفذ ضده: ١-  الى 
مجهول محل االقامة

بما ان الطالب التنفيذ: ميادة احمد صديق سطوحي
ويمثله: أمنة محمد احمد راشد الشحي

والزامك  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 9٢89٤٫١٠ الى طالب التنفيذ 
أو خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات 
التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
في الدعوى 209 / 2021 / 6091 تنفيذ عمالي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ االولى رقم ١8٣ 
موضوع الدعوى طلب إذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال في إمارة 
دبي ـ منطقة الثنية الخامسة ـ رقم األرض ٢78٤ والتصريح بإستالم مبلغ 

٣٣8785١,٤8 درهم من ثمن البيع بالمزاد 
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمه الوطني )ش.م.ع( 

عنوانه إمارة دبيـ  القصيص ٢ـ  شارع 5 متفرع من شارع دمشقـ  بناية نهال 
المطلوب إعالنه ١ – فريد احمد نثار احمد صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن: نعلنكم بأن تم الحجز على أموالكم الخاصة وهي عبارة 
عن )نوع العقار: أرض ـ المنطقة: الثنية الخامسة ـ رقم االرض: ٢78٤ ـ 
المساحة: 8٠٠ متر مربع( كما نعلنكم لسداد قيمة المطالبة وقدرها)٣7٠٠٠٠٠( 
درهم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ في ملف التنفيذ أعاله 
وإال بيع العقار محل الرهن بطريق المزايدة وفقا لنص المادة ٢95 من 
قانون االجراءات المدنية مع مراعاة احتساب مدة التكليف بالسداد بعد 

مضي مدة السبعة أيام من علمكم بالحجز. 

اعالن محضر حجز بالنشر في الدعوى 
رقم 265/2020/250 ـ بيع عقار مرهون 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

الى المدعى عليه: ١- شركة تيرازو دبي ش.م.م
مجهول محل االقامة

بما ان المدعي: دار السرور لتجارة مواد البناء ش.ذ.م.م
طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/١١/١١ بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ ٢٠٦٫٢٦7٫٢5 
درهم »مائتان وستة الف ومائتين وسبعة وستين درهم وخمسة 
وعشرين فلس« والفائدة القانونية 5% على مبلغ كل فاتورة اعتبارا من 
تاريخ استحقاقه المبين بها وحتى تمام السداد والزمتها بالمصاريف 
الحق في  ولكم  المحاماة  اتعاب  مقابل  ومبلغ خمسمائة درهم 

استئناف االمر خالل ١5 يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر 
في الدعوى رقم 7128/2021/60 أمر اداء 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية السادسة رقم ١٠ 
موضوع الدعوى إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ ٢١٠,٠٠٠ 
مئتي وعشرة ألف درهم مع الفائدة التأخيرية من تاريخ االستحقاق في ٢9/٢٠١9/5 

وحتى تمام السداد شامال كافة الرسوم والمصاريف وبدل أتعاب المحاماة 
المدعى فراس داكر   عنوانه: اإلماراتـ  إمارة دبيـ  الرقةـ  دبيـ  شارع الرقة 

ـ مبنى مركز الرقة لألعمال ـ شقة ٤٠٠5 ـ فندق ايبيس 
المطلوب إعالنه ١- اي ويل اي كوميرز منطقة حرة ذ.م.م   صفته: مدعى عليه 
موضوع االعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها إلزام المدعى عليهم بالتضامن 
والتضامم بسداد مبلغ ٢١٠,٠٠٠ مئتي وعشرة ألف درهم مع الفائدة التأخيرية 
من تاريخ االستحقاق في ٢٠١9/5/٢9 وحتى تمام السداد شامال كافة الرسوم 

والمصاريف وبدل أتعاب المحاماة 
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٠7-١٢-٢٠٢١ الساعة ٠9:٠٠ 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. 

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 4126/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١5٦ 
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليهم بمبلغ وقدره )٤٦٣,١99 
تاريخ  والفائدة 5% من  المحاماة  درهم( والرسوم والمصاريف وأتعاب 
االستحقاق وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة 

المدعى هنى نتس روست   عنوانه: اإلماراتـ  إمارة دبيـ  مردفـ  ديره 
 ٣٠a ١7 ـ مبنى رقمb ـ دبي ـ شارع

المطلوب إعالنه ١- ايربيس ايرالين ليمتد صفته: مدعى عليه 
موضوع االعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى 
عليهم بمبلغ وقدره )٤٦٣,١99 درهم( والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 
والفائدة 5% من تاريخ االستحقاق وحتى السداد وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بال كفالة  وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٦-١٢-٢٠٢١ 
 BUILDING_DESC& الساعة 9:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد
لذا فأنت مكلف 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 4160/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣ 
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
7٠٠٠٠ درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اإلستحقاق وحتى 

السداد التام والرسوم والمصاريف 
المدعى ريمى جاوثير بيلونغو عنوانه عنوانه: االمارات العربية المتحدة 
ـ امارة دبي ـ بردبي ـ منطقة السطوة ـ بناية الزمردة ـ الطابق الثالث ـ 

شقة رقم ٣٠٦ ـ  رقم مكاني: ٢7٢٣59١5٠٦ 
المطلوب إعالنه ١ – مهدي ناصر لالدارة التسويقية صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 

بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤ 
إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره )7٠٠٠٠( سبعون ألف 
درهم مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ استحقاق الشيك حتى السداد 
التام وبالرسوم والمصاريف  ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١5 يوم 

من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 6817/2021/60 ـ امر أداء 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في أوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى: المطالبة باصدار االمر بالزام المطلوب ضدهم بالتضامن والتضامم فيما بيانهم 
بان يؤدوا لطالباه االمر مبلغ وقدره »97٠٣٠٫55« درهم، وفقا لطلبات طالبة االمر الختامية 
بالئحة امر االداء، وشمول القرار بالنفاذ المعجل والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. 
المدعي: شركة سيام التجارية ش.ذ.م.م عنوانه: االمارات، امارة دبي، بردبي، الخليج التجاري، 
برج سيتاديل، مقابل فندق جي دبليو ماريوت، مكتب رقم ١٢٠٣، مكاني رقم ٢٤7588٦٤٦7
المطلوب إعالنه: ١ـ شمير ناالكات بادوفينجال محمدوني- هندي الجنسية- بصفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن: طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 9/9/٢٠٢١ 
اوال: بالزام المدعى عليها االولى بان تؤدي للمدعية مبلغ »سبعة وثمانين الف وثالثين درهم 
وخمسة وخمسين فلسا« والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل 
يؤديا  بئن  والثاني  االولى  عليهما  المدعى  بالزام  ثانيا:  السداد.  تمام  وحتى   ٢٠٢١/9/١ في 
بالتضامن للمدعية مبلغ ثالثة وخمسين الف ومائة وستة وتسعين درهم والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية سالف البيان وحتى تمام السداد. ثالثا: بالزام المدعى 
عليهما االولى والثالث بان يؤديا بالتضامن للمدعية مبلغ واحد وخمسين الف وثالثمائة وتسعة 
وثمانين درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من ذات تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وبالزام 
المدعى عليهم جميعا بان يؤدوا للمدعية مبلغ عشرة االف درهم تعويضا عن االضرار المادية 
التي لحقت بها وبالزامهم بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة وبرفض 
طلب النفاذ لعدم وجود مقتضى او موجبا له. ولكم الحق في استئناف االمر خالل ١5 يوم 

من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 5743/2021/60 أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
 ٢٠٢١ / رقم ٢٦9٤  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
تجاري جزئي بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ١7٦٢٤5٫٢٦ درهم شامال 

للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ: اوتوبان لتأجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه: االمارات، امارة دبي، بورسعيد، ديره، دبي، مبنى الغيث، جوار 
مركز البسام

المطلوب إعالنه: ١ـ اطايب كيترينج ش.ذ.م.م- منطقة حرة - صفته: 
منفذ ضده

موضوع اإلعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١7٦٢٤5٫٢٦ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة. وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في حالة 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في 
التنفيذ رقم 207 / 2021 / 9071 تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في أوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى: المطالبة باصدار االمر بالزام المطلوب ضدهم بالتضامن والتضامم فيما بيانهم 
بان يؤدوا لطالباه االمر مبلغ وقدره »97٠٣٠٫55« درهم، وفقا لطلبات طالبة االمر الختامية 
بالئحة امر االداء، وشمول القرار بالنفاذ المعجل والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. 
المدعي: شركة سيام التجارية ش.ذ.م.م عنوانه: االمارات، امارة دبي، بردبي، الخليج التجاري، 
برج سيتاديل، مقابل فندق جي دبليو ماريوت، مكتب رقم ١٢٠٣، مكاني رقم ٢٤7588٦٤٦7

المطلوب إعالنه: ١ـ شهير ناالكاث بادوفينجال- هندي الجنسية- بصفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن: طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 9/9/٢٠٢١ 
اوال: بالزام المدعى عليها االولى بان تؤدي للمدعية مبلغ »سبعة وثمانين الف وثالثين درهم 
وخمسة وخمسين فلسا« والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل 
يؤديا  بئن  والثاني  االولى  عليهما  المدعى  بالزام  ثانيا:  السداد.  تمام  وحتى   ٢٠٢١/9/١ في 
بالتضامن للمدعية مبلغ ثالثة وخمسين الف ومائة وستة وتسعين درهم والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية سالف البيان وحتى تمام السداد. ثالثا: بالزام المدعى 
عليهما االولى والثالث بان يؤديا بالتضامن للمدعية مبلغ واحد وخمسين الف وثالثمائة وتسعة 
وثمانين درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من ذات تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وبالزام 
المدعى عليهم جميعا بان يؤدوا للمدعية مبلغ عشرة االف درهم تعويضا عن االضرار المادية 
التي لحقت بها وبالزامهم بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة وبرفض 
طلب النفاذ لعدم وجود مقتضى او موجبا له. ولكم الحق في استئناف االمر خالل ١5 يوم 

من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 5743/2021/60 أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في لجنة دبي القابضة ودبي الند رقم 8١8 
موضوع الدعوى مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٢٠١8/٣/١5 على قطعة األرض رقم دبي 
الصناعية: ٤٣٠٦9ـ  رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٦7 الكائنة بمنطقة سيح شعيب )٤( وكل ما يتصل بها وإلزام 
المدعى عليها بتسليم قطعة األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين واإليعاز لمن يلزم بمحو 
اسم المدعى عليها من السجالت الرسمية فيما يتعلق بقطعة االرض موضوع الدعوى وكل مايتصل 
بها وإلزامها بالمترصد عليها من قيمة المساطحة )اإليجار لقاء المنفعة( حتى تاريخ ٢٠٢١/9/١٤ ـ 
إجمالي مبلغ وقدره ١,٣98,57٠,٦٠ درهم)مليون وثالثمائة وثمانية وتسعون الف وخمسمائة وسبعون 
درهم وستون فلسا( وما يستجد حتى اإلخالء التام وتسليم قطعة األرض للمدعية والفائدة والرسوم 
والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , المدعى مدينة دبي الصناعية ش.ذ.م.م )مجمع دبي الصناعي 
ش.ذ.م.م ـ سابقا( عنوانه: اإلمارات ـ إمارة دبي ـ أم سقيم الثالثة ـ دبي ـ شارع المقر الرئيسي لدبي 
القابضة ـ مبنى ملك جميرا هيلز ديفيلوبمنت ـ شقة مكتب رقم ١ , المطلوب إعالنهما ١ – باناما 

للشحن )مؤسسة فردية( ـ لمالكها/ حسين إبراهيم محمد إبراهيم الحمادي صفته: مدعى عليه 
٢ – باناما للشحن ش ذ م م صفته: الخصم المدخل 

موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٣/١5/٢٠١8 
على قطعة األرض رقم دبي الصناعية: ٤٣٠٦9 رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٦7 الكائنة بمنطقة سيح شعيب 
)٤( وكل ما يتصل بها وإلزام المدعى عليها بتسليم قطعة األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين 
واإليعاز لمن يلزم بمحو اسم المدعى عليها من السجالت الرسمية فيما يتعلق بقطعة األرض موضوع 
الدعوى وكل ما يتصل بها وإلزامها بالمترصد عليها من قيمة المساطحة )اإليجار لقاء المنفعة( حتى 
تاريخ ٢٠٢١/9/١٤ ـ إجمالي مبلغ وقدره ١,٣98,57٠,٦٠درهم )مليون وثالثمائة وثمانية وتسعون 
ألف وخمسمائة وسبعون درهم وستون فلسا( وما يستجد حتى اإلخالء التام وتسليم قطعة األرض 
للمدعية والفائدة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة  وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق 
٢٠٢٢/٠١/٠٤ الساعة ١٠:٠٠ ص عن طريق التقاضي عن بعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك 
قانونيا وعليك بتقديم مالديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل. 

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 42/2021/706 ـ لجنة دبي القابضة 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة فى دائرة إدارة الدعوى االولى رقم ٤٠٠ 
موضوع الدعوى : دعوى مطالبة بمبلغ ١5٠,٠٠٠ درهم مع الرسوم والفائدة 

5 % والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة 
المدعى : مؤسسة خليفة الشامسي للمقاوالت – لصاحبها / خليفة على خليفة 
الشامسي . عنوانه : إمارة دبى – القرهود- شارع القرهود – بناية االثراء – 

مكتب رقم ٢٠5 بالقرب من فندق جميرا – طيران االمارات .
ويمثله : علي محمد أمين عبد اهلل علي نقي .

الدمراوي صفته  العزيز  عبد  محمود  محمد  محمود   –  ١: اعالنه  المطلوب 
: مدعى عليه 

بمبلغ  مطالبة  دعوى  وموضوعها  الدعوى  عليك  أقام  قد   : االعالن  موضوع 
١5٠,٠٠٠ درهم  مع الرسوم والفائدة 5 % والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب 
المحاماة . يقتضى حضوركم أمام مكتب ادارة الدعوى في يوم االحد الموافق 
٢٠٢١/١٢/5 الساعه 9 صباحًا إلى الساعه ١٢ مساًء بقاعه التقاضى عن بعد 
والتى يمكن الوصول اليها من خالل موقع محاكم دبي االلكتروني – الخدمات 

العامة – جداول جلسات القضايا وذلك لنظر الدعوى المذكورة اعاله .

اعالن بالنشر فى الدعوى 
رقم  2796/2021/11  مدني جزئي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في لجنة دبي القابضة ودبي الند رقم 8١8 
موضوع الدعوى مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٢٠١8/٣/١5 على قطعة األرض رقم دبي الصناعية: ٤٣٠٦8 
ـ رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٦9 الكائنة بمنطقة سيح شعيب )٤( وكل ما يتصل بها وإلزام المدعى عليها بتسليم قطعة 
األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين واإليعاز لمن يلزم بمحو اسم المدعى عليها من السجالت الرسمية 
فيما يتعلق بقطعة االرض موضوع الدعوى وكل مايتصل بها وإلزامها بالمترصد عليها من قيمة المساطحة )اإليجار 
لقاء المنفعة( حتى تاريخ ٢٠٢١/9/١٤ ـ إجمالي مبلغ وقدره ٢,٦٠٣,٦٢٦,8٤درهم)اثنان مليون وستمائة وثالثة 
ألف وستمائة وستة وعشرون درهم وأربعة ثمانون فلسا( وما يستجد حتى اإلخالء التام وتسليم قطعة األرض 
للمدعية والفائدة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة  المدعى مدينة دبي الصناعية ش.ذ.م.م )مجمع 
دبي الصناعي ش.ذ.م.م ـ سابقا(  عنوانه: اإلمارات ـ إمارة دبي ـ أم سقيم الثالثة ـ دبي ـ شارع المقر الرئيسي 

لدبي القابضة ـ مبنى ملك جميرا هيلز ديفيلوبمنت ـ شقة مكتب رقم ١ 
المطلوب إعالنهما ١ – باناما للشحن )مؤسسة فردية(ـ  لمالكها/ حسين إبراهيم محمد إبراهيم الحمادي صفته: مدعى عليه 

٢ – باناما للشحن ش ذ م م صفته: الخصم المدخل 
موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٢٠١8/٣/١5 على 
قطعة األرض رقم دبي الصناعية: ٤٣٠٦8 رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٦9 الكائنة بمنطقة سيح شعيب )٤( وكل ما 
يتصل بها وإلزام المدعى عليها بتسليم قطعة األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين واإليعاز لمن يلزم 
بمحو اسم المدعى عليها من السجالت الرسمية فيما يتعلق بقطعة األرض موضوع الدعوى وكل ما يتصل بها 
وإلزامها بالمترصد عليها من قيمة المساطحة )اإليجار لقاء المنفعة( حتى تاريخ ٢٠٢١/9/١٤ـ  إجمالي مبلغ وقدره 
٢,٦٠٣,٦٢٦,8٤ درهم)اثنان مليون درهم وستمائة وثالثة ألف وستمائة وستة وعشرون درهم وأربعة ثمانون 
فلسا( وما يستجد حتى اإلخالء التام وتسليم قطعة األرض للمدعية والفائدة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب 
المحاماة  وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤ الساعة ١٠:٠٠ ص عن طريق التقاضي عن بعد 
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم مالديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بثالثة أيام على األقل. 

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 41/2021/706 ـ لجنة دبي القابضة 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في لجنة دبي القابضة ودبي الند رقم 8١8 
موضوع الدعوى مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٢٠١8/٣/١5 على قطعة األرض رقم دبي الصناعية: 
٤٣٠٠٤ـ  رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٠8 الكائنة بمنطقة سيح شعيب )٤( وكل ما يتصل بها وإلزام المدعى عليها بتسليم 
قطعة األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين واإليعاز لمن يلزم بمحو اسم المدعى عليها من السجالت 
الرسمية فيما يتعلق بقطعة االرض موضوع الدعوى وكل مايتصل بها وإلزامها بالمترصد عليها من قيمة المساطحة 
)اإليجار لقاء المنفعة( حتى تاريخ ٢٠٢١/9/١٤ـ  إجمالي مبلغ وقدره 58٢,٢7٣,٤8درهم)خمسمائة واثنان وثمانون 
ألف ومائتان وثالثة وسبعون درهم وثمانية وأربعون فلسا( وما يستجد حتى اإلخالء التام وتسليم قطعة األرض 
للمدعية والفائدة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة  المدعى مدينة دبي الصناعية ش.ذ.م.م )مجمع 
دبي الصناعي ش.ذ.م.م ـ سابقا(  عنوانه: اإلمارات ـ إمارة دبي ـ أم سقيم الثالثة ـ دبي ـ مبنى المقر الرئيسي 

لدبي القابضة ـ  شقة مكتب رقم ١ ـ ملك جميرا هيلز ديفيلوبمنت 
المطلوب إعالنهما ١ – باناما للشحن ش ذ م م صفته: الخصم المدخل 

٢ – باناما للشحن )مؤسسة فردية( ـ لمالكها/ حسين إبراهيم محمد إبراهيم الحمادي صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٢٠١8/٣/١5 على 
قطعة األرض رقم دبي الصناعية: ٤٣٠٠٤ رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٠8 الكائنة بمنطقة سيح شعيب )٤( وكل ما 
يتصل بها وإلزام المدعى عليها بتسليم قطعة األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين واإليعاز لمن يلزم 
بمحو اسم المدعى عليها من السجالت الرسمية فيما يتعلق بقطعة األرض موضوع الدعوى وكل ما يتصل بها 
وإلزامها بالمترصد عليها من قيمة المساطحة )اإليجار لقاء المنفعة( حتى تاريخ ٢٠٢١/9/١٤ـ  إجمالي مبلغ وقدره 
58٢,٢7٣,٤8درهم)خمسمائة واثنان وثمانون الف ومائتان وثالثة وسبعون درهم وثمانية وأربعون فلسا( وما 
يستجد حتى اإلخالء التام وتسليم قطعة األرض للمدعية والفائدة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤ الساعة ١٠:٠٠ ص عن طريق التقاضي عن بعد لذا فأنت 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم مالديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بثالثة أيام على األقل. 

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 40/2021/706 ـ لجنة دبي القابضة 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: سيف ترانس لنقل الركاب بالحافالت المؤجرة »ش.ذ.م.م«
عنوانه: امارة دبي، منطقة بر دبي، مدينة دبي لالقمشة، مستودع 

رقم 9٤، بناية عدنان منصور، هاتف رقم: ٠5٦٢55٠٤٦٦
المنذر اليه االول: التفاهم لتأجير السيارات ش.ذ.م.م

رقم:  هاتف  خان،  كشمير  رفيق  محمد  الثاني:  اليه  المنذر 
٠٤٢7٣٢7٤7

الموضوع: اعالن بالنشر في االنذار رقم ٢٠٢٠/١/١٣85٦8
تنذر المنذره المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره »5٠٫٠٠٠« 
درهم »خمسون الف درهم« وذلك خالل فترة زمنية اقصاها 
سبعة ايام من تاريخ استالم هذا االنذار، واال ستضطر المنذرة 
التخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ لها حقها بما فيها 
اقامة الدعوى القضائية والتعويض عن العطل والضرر ورسوم 

الكاتب العدلمصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر 2021 / 9512
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: عارف علي بيج
عنوانه: امارة دبي، منطقة ديرة، هور العنز، شارع ٢٢، فيال 

رقم ٢٣ هاتف رقم: ٠5٦٢55٠٤٦٦
المنذر اليه: الصادقي لتأجير الحافالت ش.ذ.م.م، هاتف رقم: 

٠5٦٢55٠٤٦٦
الموضوع: اعالن بالنشر في االنذار رقم ٢٠٢٠/١/١٣85٦8

تنذر المنذره المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره »١١٢٫5٠٠« 
درهم »مائة واثنا عشر الف وخمسمائة درهم« وذلك خالل 
فترة زمنية اقصاها سبعة ايام من تاريخ استالم هذا االنذار، واال 
ستضطر المنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ 
لها حقها بما فيها اقامة الدعوى القضائية والتعويض عن العطل 

والضرر ورسوم مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر 2021 / 9514
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

فقد جواز سفر باسم: سعيد علي عوض 
خباره الميسري، جنسيته: اليمن، ورقم 
فالرجاء على من   ،09434657 الجواز: 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: شهد وائل سعيد 
خباره الميسري ، جنسيته: اليمن، ورقم 
فالرجاء على من   ،09938138 الجواز: 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: رشا السر احمد 
علي، جنسيته: السودان، ورقم الجواز: 
06564207P، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: منى صالح عبداهلل 
الجواز:  اليمن، ورقم  محمد، جنسيته: 
يجده  من  على  فالرجاء   ،09736896

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: نجالء جمال سالم 
الناشري، جنسيته: اليمن، ورقم الجواز: 
يجده  من  على  فالرجاء   ،09938764

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
فقدان جواز سفر

غاليبا  لورينا  باسم:  سفر  جواز  فقد 
توبونغ, جنسيته: الفلبين, ورقم الجواز: 
P2129523A , فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
فقدان جواز سفر

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م04

أكد ســمو الشــيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي 
نائــب حاكــم الشــارقة أن الــروح الوطنيــة الخالصــة التــي 
 يتمّيــز بهــا أبناُء دولة اإلمــارات هي صمام األمــان لبالدنا.

وقال ســموه - في كلمة وجهها عبر مجلة »درع الوطن« 
بمناسبة »يوم الشهيد« - إن أبناء اإلمارات كانوا وما زالوا 
يحملــون الوطن في حدقات عيونهــم، يعملون من أجله، 
وُيقدمون أرواحهم فداًء له، ألن الوطن هو االنتماء، وهو 
 أساُس التضحية واالستشهاد واسترخاص األرواح في سبيله.

وفي ما يلي نص الكلمة..
“ بــكل فخــٍر وعــزٍة، تحتفــي بالدنــا كل عــام فــي مثــل 
هــذا اليــوم الثالثين من نوفمبر بيوم الشــهيد وهو احتفاء 
بأبنــاء الوطن من شــهدائنا البواســل، الذين قدمــوا الغالي 
والنفيــس إلكمال أداء واجبهم نحو بالدهم، ونحتفي بهذا 
اليوم بســيرتهم العطرة التي تــروي بطوالتهم، وتقديمهم 
األرواح رخيصــًة في ســبيل الدفاع عن العــرض واألرض .. 
نســأل اهلل أن يتقبلهــم ويرحمهــم ويغفــر لهم، ويســكنهم 

فســيح جناته مع الصديقين والشــهداء والصالحين.
عندمــا بدأت مســيرُة دولة اإلمــارات العربية المتحدة، 
منذ خمسة عقود، مضْت نحو النهضة والحضارة الحديثة 
بــكل ثقــٍة واقتدار، بقيــادٍة رشــيدٍة من اآلباء المؤسســين 
الذيــن كانــوا علــى قــدر المواقــف، ُيحفّزهم لتلــك المهام 
الجســاْم، مجتمــٌع أصيٌل، وطموحاٌت كبيــرٌة وآماٌل ِعراْض 
ُتعانــْق الســماء ..كان البذُل والعطاُء هــو المحّرك الرئيس 
لــكل األفعــال واألعمــال، ألن الهــدف الرئيــس هــو بنــاء 
الوطــن بعــزم الرجــال، وقــوة اإلرادة، جنبــًا الــى جنــٍب 
مــع تأهيــل األجيــال الجديــدة تأهيــاًل متكامــاًل، ليكونــوا 
جنــوداً مخلصيــَن في خدمــة المجتمع والوطــن في قواتنا 
المســلحة، وفــي كافــة ميادين العمــل الوطني الواســعة.

إن الــروح الوطنيــة الخالصــة التي يتمّيز بها أبنــاُء دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، كانــت هــي صمــام األمــان 
لبالدنــا، فكانــوا ومــا زالــوا يحملــون الوطــن فــي حدقــات 
عيونهــم، يعملــون مــن أجلــه، وُيقدمــون أرواحهــم فــداًء 
ــة  ــاُس التضحي ــو أس ــاء، وه ــو االنتم ــن ه ــه، ألن الوط ل
ــي ســبيله .. ونحــن  واالستشــهاد واســترخاص األرواح ف

وكل فــرد فــي مجتمعنــا، وبذات التفانــي واإلخالص الذي 
ــهداء من أبنائنا، نحتفــُل كل عام بقصص هؤالء  قّدمــه الشُّ
األبــرار، نحكي ســيرتهم لألجيــاِل المقبلِة، ونســتلهُم منها 
الــدرّوس والّعبــر، ألن المقــام مقــاُم الوطــن وهــو األعلى، 
وعزتــه وكرامتــه هــي األصــل، والشــهادة مــن أجلــه مــن 

ــّل األعمال. أج
فــي كل عــام، ُنؤكــد أن أهــل وأبنــاء وبنــات كل شــهيد 
مــن شــهداء الواجــب فــي بالدنــا، مــن قواتنــا المســلحة 
األبّيــة الكريمــة، وفــي مختلف فضــاءات العطــاء األخرى، 
هــم تحــت رعايــٍة كريمٍة واهتمــام ال محدود مــن القيادة 
الرشــيدة، وهــو واجٌب ســارت عليه بالدنا منذ تأسيســها، 
رعــْت بــه كل من ينتمي الى هــذه البالد الكريمة العزيزة 
..هــذا الواجــب كان وال يــزاُل هــو مفتــاُح التمّيــز وحــّب 
الوطن لدرجة الفداء بالنفس التي ُتزّين جيد كل فرد من 
أفــراد مجتمعنا، وتغرس فيه أغلى معاني الوطنية الحّقة، 
 رحــم اهلل شــهداءنا األبرار وأســكنهم فســيح جناتــه ».وام

أعلنت وكالة أنباء اإلمارات »وام« إنتاج 
فيلم وثائقي بعنوان »١97١« وذلك تزامنًا 
مع االحتفاالت بعيد االتحاد الخمسين للدولة 
ومرور 5٠ عامًا على تأسيس اإلمارات العربية 

المتحدة.
تبلغ مدته نحو ١٣  الذي  الفيلم  ويقدم 
أرسى  الذي  االتحاد  لمسيرة  توثيقًا  دقيقة 
دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
تجربة  ليرسخ  ثراه«  اهلل  نهيان »طيب  آل 
تنموية غنية باإلنجازات الرائدة في المجاالت 
كافة والتي تحققت بفضل الرؤية االستشرافية 
للقيادة الرشيدة ونهج وطني فريد ارتكز على 
االستثمار في بناء اإلنسان وتمكين أبناء اإلمارات 

رجااًل ونساء.
وبهذه المناسبة ..توجه سعادة محمد جالل 

الريسي مدير عام وكالة أنباء اإلمارات »وام« 
بالتهنئة إلى قيادة الدولة الرشيدة بمناسبة 
عيد االتحاد الخمسين، مؤكداً أن »١97١« 
يشكل باكورة االفالم الوثائقية التي تنتجها 
وكالة أنباء اإلمارات وتحرص من خالله إلى 
إبراز مسيرة االتحاد التي بدأت قبل خمسين 
عامًا من الصحراء وانطلقت بعزيمة وطموح 
وإرادة صوب دروب الريادة العالمية بمختلف 
القطاعات فاضحت عنوانًا لرحلة تميز وإنجاز 

عالمية يشار لها بالبنان.
تم  الوثائقي  الفيلم  أن  سعادته  وأوضح 
دبلجته إلى 8 لغات وهي اإلنجليزية والفرنسية 
واإلسبانية  والبرتغالية  والروسية  والصينية 
والتركية واألوكرانية وسيتم عرضه في مختلف 
وسائل اإلعالم الوطنية تزامنًا مع االحتفال 

بعيد االتحاد الخمسين.
وأضاف أن وكالة أنباء اإلمارات وفي إطار 
شراكتها مع العديد من وسائل اإلعالم العربية 
والعالمية ستقوم بعرض الفيلم الوثائقي في 
عدة دول مثل الصين وأسبانيا والسويد ومصر 
وتركيا باإلضافة إلى دول أمريكا الجنوبية وذلك 
من أجل إبراز رحلة بناء اإلنسان اإلماراتي 
ومسيرة إنجازات الوطن خالل 5٠ عامًا على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
ولفت إلى أن الفيلم الوثائقي لم يقتصر على 
إبراز إنجازات الدولة وحسب وإنما يتناول مالمح 
الشخصية اإلماراتية وما جسدته من دأب وسعي 
من أجل تعزيز المعرفة والتسلح بالمهارات 
الحديثة انطالقًا من اإليمان بدورها الوطني 
المهم في مسيرة تنمية وازدهار الدولة.وام

أكــد ســعادة محمــد جــالل الريســي 
مديــر عام وكالة أنبــاء اإلمارات »وام« 
أن يوم الشــهيد مناســبة وطنية مجيدة 
ــا  ــا واعتزازن ــن فخرن ــا ع ــر خالله نعب
ــرار  ــهداء الوطــن األب ــن ش ــة م بكوكب
الزكيــة  بدمائهــم  ســطروا  الذيــن 
ــي  ــمى معان ــرة أس ــم الطاه وأرواحه
الفــداء والتضحيــة دفاعــًا عــن الوطــن 
وحمايــة مكتســباته ومقدراته من أجل 
رفعــة اإلمــارات وتقدمهــا بيــن األمــم.

كلمــة  فــي   - ســعادته  وقــال 
ــق  ــذي يواف ــوم الشــهيد ال ــبة ي بمناس
ــن كل  ــر م ــهر نوفمب ــن ش ــن م الثالثي
عــام - »إن تضحيــات وبطــوالت جنود 
اإلمــارات المياميــن فــي مياديــن العزة 
والشــرف وســاحات الوغى مثــاٌل خالٌد 
فــي اإلقــدام والشــجاعة ونصــرة قضايا 
الوطــن الحقــة، لتبقى مآثرهم نبراســًا 
ومبعــث فخر يضــيء الطريــق لألجيال 
القادمــة بأنبــل القيــم في حــب الوطن 

والقيــادة الرشــيدة«.
وأضــاف ســعادته »إن دعــم القيادة 

الرشــيدة ألســر وذوي شــهداء الوطــن 
الكبيــر  االعتــزاز  يجســد  األبــرار 
بمكانتهــم الرفيعــة ومــا قدمــوه مــن 
ــدة  ــة وبطــوالت خال ــات عظيم تضحي
ــعب  ــدان ش ــن ووج ــب الوط ــي قل ف
االتحــاد األصيــل ممــا يعكــس العالقــة 
االســتثنائية بين القيادة والشعب وقيم 
التالحــم والتكاتــف والوفاء في مجتمع 

ــارات«. اإلم

وقــال ســعادته »في هذه المناســبة 
الوطنيــة نقــف إجــالاًل وإكبارًا لشــهداء 
الوطــن األبــرار مــن أبطــال قواتنــا 
المســلحة الباســلة وشــهداء اإلنســانية 
الذيــن جســدوا أســمى معانــي الفــداء 
مياديــن  فــي  والبــذل  والتضحيــة 
البطــوالت، ســائلين اهلل جــل شــأنه أن 
يتغمــد شــهداء الوطــن بواســع رحمتــه 
ــه وأن يحفــظ  ويســكنهم فســيح جنات
اإلمــارات ويديــم عليهــا نعمــة األمــن 

ــان واالســتقرار والتقــدم«. واألم
وتطرق سعادة محمد جالل الريسي 
إلــى قيــام اإلعــالم اإلماراتــي برســالته 
الوطنية ومسؤوليته المجتمعية وقيمه 
ــأن  ــة وش ــالء مكان ــو إع ــانية نح اإلنس
الشــهداء األبــرار وأســرهم األبطال في 
الذود عن الوطن ونصرة الحق والقيام 
ــف  ــن دور مختل ــاًل ع ــب، فض بالواج
المؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة فــي 
نقــل الصورة الحقيقة ألبطالنا البواســل 
الذيــن ســطروا قصصــًا خالــدة فــي 
ســاحات العــز والشــرف والكرامة. وام

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد 
آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي ورئيس 
المكتب التنفيذي إلمارة أبوظبي، ورئيس مجلس 
إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة 
في أبوظبي، اجتماع مجلس اإلدارة في مقر 

المجلس الواقع في مدينة مصدر.
أحرزه  الذي  التقدم  على  سمّوه  واطلع 
المجلس في عامه األول في مجال البحث 
والتطوير وتوجيه جهود رسم مستقبل العلوم 
والتكنولوجيا الُمتطورة. كما اعتمد سمّوه، 
خالل االجتماع، خطط تخصيص المنح المالية 
لدعم توسيع نطاق المشاريع في مجال البحث 

والتطوير في إمارة أبوظبي.
وأجرى سمّوه جولة في مختلف مرافق 
معهد االبتكار التكنولوجي، وتفقد مختبراتها 
الُمجهزة بأحدث التقنيات الُمستخدمة في 
سمّوه  وشاهد  الرائدة،  االبتكارات  تطوير 
خصيصًا  المعهد  نظمها  توضيحية  عروضًا 
لهذه المناسبة. كما التقى بعدٍد من المواطنين 
المشاركين في برنامج »نيكس-تك«، إحدى 
أولى مبادرات المجلس التي تهدف لتسريع 
تعيين الطالب اإلماراتيين المتفوقين المهتمين 
بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في 

وظائف ضمن قطاع البحث والتطوير المزدهر.
وفي إطار خطط المجلس لتقديم حلول 
أطلق  المستفيدين،  إلى  مبتكرة  بحثية 
الجديد  الذراع  ون«،  »فينتشر  المجلس 
الذي سُيعنى بتسهيل عملية التحول التجاري 
لجميع الملكيات الفكرية التي تبتكرها مراكز 
الصرح  كما سيساعد هذا  وغيرها.  المعهد 
على تعزيز إمكانية تطبيق اإلنجازات البحثية، 
وضمان دخولها في سياق االتجاهات السائدة 
 للتأثير على أوسع شريحة من سكان العالم.

كما أطلق المجلس ثالثة مراكز بحوث جديدة 
متخصصة في مجاالت أنظمة الدفع، والتكنولوجيا 
الحيوية، والطاقة البديلة، مما يرفع من العدد 
التكنولوجية  البحثية  للمؤسسات  اإلجمالي 
المتقدمة، التابعة للمجلس، إلى عشرة مراكز.

وشهدت الهيئتان التابعتان لمجلس أبحاث 
التكنولوجيا المتطورة نجاحًا كبيراً خالل عام 
واحد فقط. حيث طور مركز بحوث التشفير 
التابع لمعهد االبتكار التكنولوجي، المكتبة 
الوطنية للمعلومات المشفرة، إضافة إلى تطويره 
الكوانتوم.  مكتبة برمجيات تشفير ما بعد 
الموجهة  الطاقة  بحوث  مركز  كشف  كما 
الكهرومغناطيسي  للتوافق  أول مختبر  عن 

نموذج  تطوير  على  وعمل  المنطقة،  في 
بهدف  األرض  لباطن  مخترق  لرادار  أولي 
 الكشف عن األلغام األرضية غير المنفجرة.
وبدوره، بدأ مركز بحوث الكوانتوم جهوده 
إلنشاء أول حاسوب كوانتوم في المنطقة، كما 
 ،Qibo”أطلق أول نسخة محاكاة من »كيبو
متعددة  الكوانتوم  حوسبة  برمجة  لغة 
وذلك  المصدر،  ومفتوحة  االستخدامات 
بالتعاون مع باحثين من جميع أنحاء العالم. 
شراكة  اآلمنة  األنظمة  بحوث  مركز  وعقد 
يتعلق  فيما  األمريكية  بيردو  جامعة  مع 
 بأول منشأة في المنطقة اللتقاط الحركة.

وعلى صعيد آخر، أعلن »أسباير«، ذراع إدارة 
البرامج التكنولوجية التابع لمجلس أبحاث 
التكنولوجيا المتطورة، والذي يقوم بإطالق 
التحديات الكبرى وتطوير مسابقات لتسهيل 
الحلول المبنية على األبحاث ألكثر المشاكل 
العالمية الملّحة، مؤخراً عن شراكة مع تحدي 
للروبوتات  الكبير  العالمي  زايد  بن  محمد 
البحرية ٢٠٢٣ والذي يسعى إلى تطوير اآلفاق 
التقنية وتمكين الروبوتات من العمل بشكل 
أكثر استقاللية في البيئات الديناميكية غير 

الُمهيكلة. وام
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محمد جالل الريسي: شهداء الوطن سطروا أسمى معاني الفداء والتضحية

اطلع على التقدم الذي أحرزه المجلس في عامه األول بمجال البحث والتطوير 

خالد بن محمد بن زايد يترأس االجتماع السنوي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة 
سمّوه يعتمد خطط تخصيص المنح المالية لدعم توسيع نطاق المشاريع في مجال البحث والتطوير بإمارة أبوظبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
تعيين  أن  اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
تاريخ الثالثين من نوفمبر يومًا للشهيد من 
كل عام ينطوي على دالالت بالغة األهمية 
فهو يؤكد وحدة اإلماراتيين حاضرًا وماضيًا 
ومستقباًل، ويضيف إلى جسور التواصل بين 
األجيال ويؤكد عهد أبناء اإلمارات الممتد في 
أعماق التاريخ مع وطنهم، وينعش الذاكرة 
الجمعية الوطنية بسير أسالفنا وهم يقيمون 
عليها،  ويحافظون  األرض  هذه  على  الحياة 

ويفتدونها بالغالي والنفيس.
كلمة وجهها عبر مجلة  وقال سموه في 
»ونحن  الشهيد:  يوم  بمناسبة  الوطن  درع 
بقواتنا  أيضًا  نحتفي  الشهيد..  بيوم  نحتفي 
المسلحة الباسلة مدركين أن هذا اليوم ممتد 
في صفوفها طوال العمر.. فروح االستشهاد 
تسري في عقيدة ضباطها وجنودها.. والشهداء 
هم أبناؤها البررة الذين تشربوا هذه الروح 
في مدارسها ومعاهدها ومناهجها ومعسكراتها 
وكانوا أوفياء لقسم منسوبيها المتأهبين دوما 
لتلبية النداء وأداء الواجب والمبتغين إحدى 

الحسنيين النصر أو الشهادة«.
وأضاف: »ستظل أفضال شهدائنا على وطننا 
باقية ما بقيت الحياة فقد أزهرت دماؤهم 
الزكية في ثنايا هويتنا اإلماراتية وزادتها بهاًء 
وتألقًا وعمقت رسوخها في نفوس األجيال، 
وعززت مضامينها بأسمى المبادئ والقيم«.

وفيما يلي نص الكلمة.. »بسم اهلل الرحمن 
الرحيم.. أبناء وبنات اإلمارات الكرام السالم 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. أحييكم وأنتم 
تجتمعون اليوم في رحاب الشهادة لنحتفي 
قيادة وشعبا بشهدائنا األبرار، ونؤكد حضورهم 

الدائم في حياتنا وضمائرنا وعقولنا.
في هذا اليوم من كل عام تتجلى حكمة 

أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« في تعيين 
الثالثين من نوفمبر إلحياء ذكرى شهدائنا.. 
ففي مثل هذا اليوم منذ خمسين عامًا، وعشية 
قيام دولتنا، استشهد سالم خميس سهيل دفاعًا 
عن حياض وطننا.. وقد انطوى تعيين تاريخ 
الثالثين من نوفمبر يومًا للشهيد على دالالت 
اإلماراتيين  وحدة  يؤكد  فهو  األهمية  بالغة 
حاضرًا وماضيًا ومستقباًل، ويضيف إلى جسور 
التواصل بين األجيال، ويؤكد عهد أبناء اإلمارات 
الممتد في أعماق التاريخ مع وطنهم، وينعش 
الذاكرة الجمعية الوطنية بسير أسالفنا وهم 
يقيمون الحياة على هذه األرض، ويحافظون 

عليها، ويفتدونها بالغالي والنفيس.
هؤالء الشهداء من أبنائنا وإخواننا وأسالفنا 
يرصعون سردية تاريخنا بأوسمة الشرف وأكاليل 
الغار.. ويقولون بدمائهم إنهم أبناء قوم ذوي 
شكيمة وبأس وإنهم من معدن أصيل ال تغيره 
أيام العسر وال أيام اليسر وال زمن الندرة وال 
زمن الوفرة، وإن عودهم صلب يزيده رغد 

العيش ورقى نوعية الحياة صالبة.
ستظل أفضال شهدائنا على وطننا باقية ما 
بقيت الحياة، فقد أزهرت دماؤهم الزكية في 

بهاء وتألقًا،  ثنايا هويتنا اإلماراتية، وزادتها 
وعمقت رسوخها في نفوس األجيال، وعززت 

مضامينها بأسمى المبادئ والقيم.
أبناء وبنات اإلمارات.. أدعوكم، وبخاصة 
اليوم  هذا  أغوار  سبر  إلى  وشاباتنا،  شبابنا 
المبارك.. وإلى تمثل الشهداء في اإلقدام والعطاء 
والتفاني في أداء الواجب، وأدعوكم إلى التمعن 
في سير أسالفنا، للتعرف على تاريخ حافل 

باألمجاد والدروس والعبر.
وأدعو اآلباء واألمهات أن يشرحوا ألبنائهم 
معنى يوم الشهيد، وأن يحدثوهم عن الرجال 
لوطننا  فداء  األعظم  التضحية  قدموا  الذين 
وشعبنا، وعن ذويهم الصابرين المحتسبين، 
وعن ريادتهم في العطاء واإلخالص والوالء 
واالنتماء، وبأنهم قدوة لكل من طلب العال، 
ورام المجد، وتوخى النجاح، على مقاعد الدراسة 
وفي مواقع العمل، وفي كل شؤون الحياة.

وأدعو اآلباء واألمهات ليحدثوا أطفالهم أيضا 
عن شرف الخدمة في سلك الجندية، وعن رجال 
ونساء قواتنا المسلحة الذين يسهرون على 
أمن واستقرار وطننا، ويحافظون على استقالله 
وسيادته ومنجزاته وأدعوهم ليحدثوا أبناءهم 
عن برنامج الخدمة الوطنية، ودوره في تعزيز 

الذاتية، وفي صقل شخصيات شبابنا،  قوتنا 
ليترقبوا بشوق وشغف موعد التحاقهم به، 
أسوة عن من سبقهم ونال شرف التخرج منه.

أو  يعرف  ومواطنة  مواطن  كل  وأدعو 
ومواساتها،  زيارتها  إلى  شهيد  أسرة  تعرف 
فوقع هذا اليوم على أسر الشهداء ثقيل، وفيه 
تتحرك مشاعر الفراق والفقدان.. واحتضان 
اهلل  بقضاء  إيماننا  في  يكمن  المشاعر  هذه 
وقدره، ويقيننا بنيل الشهداء كرامة من ربهم 
ال يدانيها تكريم من أحد، فهم من بين خلق 
وتعالى  سبحانه  اهلل  نهى  الذين  جميعًا  اهلل 
عباده عن تسميتهم »أمواتًا« مصداقًا لقوله 
تعالى: »وال تقولوا لمن يقتل في سبيل اهلل 
أحياء ولكن ال تشعرون«.. وقد  بل  أموات 
يوم  في  يشفعون  بأنهم  تكريما  اهلل  زادهم 
القيامة لسبعين من أقاربهم تعويضا لهم عن 

الفراق والفقدان.
وصبرًا  شجاعة  الشهداء  ذوو  أبدى  لقد 
إيمانهم  قوة  أظهرت  جأش  ورباطة  ووعيًا 
في  وجدارتهم  الوطني،  انتمائهم  وعمق 
تنشئة أبنائهم، فباتوا لكل إماراتي وإماراتية 
مصدر إلهام يحفزهم على التفاني في خدمة 

وطننا وشعبنا.

وإذا كانت الكلمات ال تكفي إليفاء الشهداء 
وذويهم حقهم فإن األعمال ال تتوقف للوفاء 
بهذا الحق، إن بشاهد واحة الكرامة وصرح 
الشهيد، أو بمبادرات أصحاب السمو أعضاء 
المجلس األعلى حكام اإلمارات، ومن بينها 
تخليد أسمائهم بإطالقها على ميادين وشوارع 
ومدارس، أو بالرعاية التي يوليها لهم مكتب 
الشهيد بمتابعة شخصية من صاحب السمو 
ولي عهد أبوظبي أو بالمبادرات المجتمعية 
الكثيرة.. وكل ذلك كان تأكيدا إضافيا على 
العروة الوثقى بين شعبنا وقيادته، وعلى متانة 
وحدة البيت اإلماراتي الكبير وتكاتف وترابط 

أبنائه ومكوناته.
أيها المواطنون والمواطنات.. ونحن نحتفي 
بيوم الشهيد نكون نحتفي أيضا بقواتنا المسلحة 
الباسلة مدركين أن هذا اليوم ممتد في صفوفها 
طوال العمر، فروح االستشهاد تسري في عقيدة 
ضباطها وجنودها.. والشهداء هم أبناؤها البررة 
الذين تشربوا هذه الروح في مدارسها ومعاهدها 
ومناهجها ومعسكراتها، وكانوا أوفياء لقسم 
منسوبيها المتأهبين دوما لتلبية النداء وأداء 
الواجب، والمبتغين إحدى الحسنيين النصر 

أو الشهادة.

أحيي معكم ضباط وجنود قواتنا المسلحة 
وأجهزتنا األمنية وزمالءهم الذين سبقوهم في 
الخدمة العسكرية.. وأجدد اعتزازي بالتزامهم 
وكفاءتهم وسجاياهم وشجاعتهم، وإقبالهم على 
التدريب والتعليم وتنمية القدرات، مما ارتقى 
بقواتنا إلى مستوى أرقى الجيوش في العالم.

والتحية واجبة ومقرونة بالتقدير والعرفان 
لبناة قواتنا المسلحة، إلى والدنا ومعلمنا ورمز 
دولتنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
أخي صاحب  األعلى  القائد  وإلى  ثراه«  اهلل 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة الذي رعى بالتخطيط 
والتنفيذ على مدى نيف وأربعين عامًا مسيرة 

تحديث وتطوير قواتنا المسلحة.
أيها المواطنون والمواطنات.. عهدي بكم 
أنكم تحفظون رسالة الشهداء في صدوركم، 
فهم منكم وأنتم ذووهم.. إنها رسالة القيم 
والمبادئ اإلماراتية في االنتماء والوالء والتكاتف 
والتراحم واإلخالص وإنكار الذات واالنحياز 

إلى الحق ونبذ الباطل.
وحسبي أنكم تستلهمون الرسالة في أعمالكم 
وسلوككم وتعامالتكم، فكنتم القوة الدافعة 
لنجاح نموذجنا اإلماراتي، ونزوعه الدائم إلى 
تعزيز مصادر قوته، وتحقيق ريادته، وإنجاز 
تقدمه في كل حقول التنمية الشاملة المستدامة.

في هذا اليوم وفي كل يوم نتذكر شهداءنا 
ونشكرهم على ما أضافوه لوطننا من قوة وعزة 
ورفعة.. ونغبطهم على التكريم الذي نالوه 
وقيادته..  شعبنا  ومن  الوهاب،  الكريم  من 
وندعو اهلل عز وجل أن يطرح البركة في ذويهم 
وذرياتهم ونسأل وجهه الكريم أن يديم علينا 
يحفظ  وأن  واالزدهار،  واألمان  األمن  نعم 

وطننا من كل شر ومكروه«. وام

في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد 

محمد بن راشد: دماء شهدائنا الزكية أزهرت في 
ثنايا هويتنا وعمقت رسوخها في نفوس األجيال
سموه: نحتفي بقواتنا المسلحة الباسلة مدركين أن هذا اليوم ممتد في صفوفها طوال العمر

الشهداء من أبنائنا وإخواننا وأسالفنا يرصعون سردية تاريخنا بأوسمة الشرف وأكاليل الغار 
ذوو الشهداء أبدوا شجاعة وصبراً ووعياً ورباطة جأش أظهرت قوة إيمانهم وعمق انتمائهم الوطني

أمــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء، 
ــراج  ــي، باإلف ــارة دب ــًا إلم ــه حاكم ــاه اهلل«، بصفت »رع
عــن ٦7٢ مــن نــزالء المنشــآت اإلصالحيــة والعقابيــة 
فــي دبــي بمناســبة عيــد االتحــاد الخمســين للدولــة.

وقــال المستشــار عصــام عيســى الحميــدان، النائــب 
العــام إلمــارة دبــي إن أمــر اإلفــراج الصــادر بمكرمــة 

مــن صاحــب الســمو حاكــم دبــي يأتــي انطالقــًا مــن 
حــرص ســموه على إعطــاء فرصــة جديدة للمشــمولين 
ــع  ــيما م ــواب، الس ــق الص ــى طري ــودة إل ــو للع بالعف
احتفــال الدولــة بمناســبة وطنيــة غاليــة تتجســد فيهــا 
قيــم التســامح والعطــاء وتســمو فيهــا مشــاعر الــوالء 
للوطــن، حيــث تشــكل مثــل هــذه المناســبات فرصــة 
لتمكين هؤالء األشخاص من استعادة أدوارهم كعناصر 

نافعــة لمجتمعهــم ووطنهــم، فضاًل عما لهــذه المكرمة 
ــر وذوي  ــى أس ــة عل ــال البهج ــي بإدخ ــر نفس ــن أث م

المشــمولين بالعفــو.
وأوضــح ســعادة النائــب العــام إلمــارة دبــي أن النيابــة 
العامــة وضعــت األمــر الصــادر عن صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم موضع التنفيــذ الفوري وذلك 

بالتنســيق مــع القيــادة العامــة لشــرطة دبــي. وام

محمد بن راشد يأمر باإلفراج عن 672 نزياًل بمناسبة عيد االتحاد الخمسين

خالد بن محمد بن زايد خالل جولته في مرافق المعهد
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العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م08

اقتصاد

المنذر: دوتماميت ريجيبوف
المنذر اليه: ميريتماميت بابيشوف

وبصفتنا وكالء قانونيين عن المنذرة، تخطركم المنذرة 
بوجوب سداد المبلغ المترصد في ذمتكم قدره »٣٧٠٫٠٠٠« 
درهم »ثالثمائة وسبعون الف درهما« وسداد كافة تلك 
المبالغ المشار اليها انفا وذلك خالل »٥« يوم من تاريخ 
استالمكم لهذا االنذار، وفي حالة االمتناع عن السداد بعد 
المنذرة  البيان، حينها سوف تضطر  سالفة  المدة  فوات 
بالمبالغ  المطالبة  بغية  ضدكم  الخصومة  لواء  عقد  الى 

الكاتب العدلالعالقة بها ذمتكم.

اعالن بالنشر رقم ٩٥٩٧ / ٢٠٢١
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: سوكانت ميشرا كمال كومار ميشرا
بوكالة المحامي/ حمد المهيري
المنذر اليه: اكاد افتاب كوداري

يلتمس المنذر اعالن المنذر اليه عن طريق النشر حيث انه جاءت افادة 
المعلن بتعذر االعالن على العنوان المذكور وتعذر االعالن على الهاتف 

المذكور على ضوء التحري المرفق.
وبناء عليه فان المنذر يكلف المنذر اليه بسداد مبلغ مالي مستحق االداء 
وقدره ٥٧٠٠٠ درهم وذلك خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ اعالنه 
بهذا االنذار وفي حال عدم استجابته لتنفيذ مضمون ماورد بهذا االنذار 
فسوف يقوم المنذر باتخاذ كافة االجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقه 
وذلك عن طريق اللجوء الى القضاء للحصول على حكم بالزامه بالمبلغ 
موضوع االنذار وكافة الرسوم والمصاريف القضائية والفوائد والتعويضات 

المترتبة عليه.
الكاتب العدل

اعالن بالنشر االنذار العدلي رقم ٢٤٦٧٠٨ / ١ / ٢٠٢١
»٩٥٧٣ / ٢٠٢١«

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: عادل عبده احمد متولى ـ الجنسية )مصر( 
المنذر إليه: محمد الحسيني على عبدالعزيز ـ الجنسية)مصر( 
لذلك ينذر المنذر المنذر إليه بسرعة سداد مبلغ وقدرة )١٠,٠٠٠( 
درهم في موعد أقصاه خمسة أيام وذلك عن قيمة ايصال امانة 
المستحق له والصادر من المنذر إليه والذي يفيد تعهد بسداد 
تاريخ  من  مرور شهر  بعد  او  طلبه  به حال  المطالب  المبلغ 
٢٠٢١/٠٤/٢٢ وإال سوف يتخذ ضدك كافة اإلجراءات القانونية 
للحصول على المبلغ مع تحملكم الرسوم والمصاريف واألتعاب 

الكاتب العدلالفعلية للوكيل القانوني للمنذر. 

اعالن بالنشر ٩٥٤٧/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذرة: شركة ريدي مكس الخليج المحدودة فرع دبي ذ.م.م 
المنذر اليهم: 

١ – شركة شوبا للهندسة والمقاوالت ش.ذ.م.م 
٢ – بيبينكشاندرا كهوشالداس روهيت كهوشالداس غوفيندباى روهيت 

ـ هندي الجنسية
الموضوع: انذار المنذرة للمنذر اليهم متضامنين بسداد مبلغ 8٧٢,٥١,١,٦٦٧ 
درهم مع والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ االستحقاق وحتى السداد 

التام والرسوم والمصاريف 
بينهما  اليهم متضامنين فيما  المنذر  المنذرة بموجبه  وبناء عليه تخطر 
بضرورة سداد مبلغ ١,٦٦٧,8٧٢,٥١ درهم والفوائد القانونية 9% من تاريخ 
ايام من تاريخ هذا  التام وذلك خالل خمسة  االستحقاق وحتى السداد 
االخطار وفي حال تخلفهم عن السداد سوف تضطر المنذرة الى اتخاذ 
المزيد من االجراءات القانونية طبقًا للمادتين ٦٢ و ٦٣ من قرار مجلس 
وزراء رقم ٥٧ لسنة ٢٠١8 في شأن الالئحة التنظيمية للقانون االتحادى 
رقم ١١ لسنة ١99٢ وسوف تكون كافة المصاريف واتعاب المحاماة على 

الكاتب العدلعاتق المنذر اليهما. 

اعالن بالنشر ٢٠٢١/٩٥٩١ 
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذرة: شو راكس للتجارة ذ م م 
المنذر إليه: براديب راجي راجي 

الموضوع :يكلف المنذر المنذر إليها بسداد مبلغ وقدره)٤89٤8( 
درهم ثمانية واربعون الفا وتسعمائة وثمانية واربعون درهم 
خالل مدة أقصاها خمسة ايام من تاريخ استالمه هذا اإلنذار 
التي  القانونية  وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات 
تحفظ له حقه والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي عطل 
إليهما بكافة  المنذر  المنذر مع تحميل  أو ضرر تعرض له 

الكاتب العدلرسوم ومصاريف التقاضي. 

إنذار عدلى بالنشر ٩٥٩٠/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١8٥ 
به  المنفذ  المبلغ  ,بسداد  كلي  تجاري   ٢٠٢٠/٢8١ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  موضوع 

وقدره)٤,8٣٦,9٦8,٤٣درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف واألتعاب 
طالب التنفيذ اتش .كيه .اس .انك فرع دبي )سابقًا اتش.كيه.اس.اركيتكتس انك أبوظبي(   عنوانه إمارة دبي 
ـ بردبي ـ مرسى دبي ـ مارينا بالزا ـ الطابق ٢٧ ـ مكتب رقم ٢٧٠٦ ـ ملك بروج العقارية ـ ص.ب: ١١٢٢٢9 

IBAN:AE630260001014644251201  ـ هاتف رقم: ٠٤٤٢٤٥٠٠٠ بوكالة لمحامي/ عبدالعزيز الهنائي
ويمثله عبدالعزيز خليفة مسعود شيخان الهنائي  المطلوب إعالنه بن حيدر هيلث كير سيتي ش.ذ.م.م   عنوانه: 
إمارة دبي ـ ديره القرهود البناية رقم ٢ بجانب محطة مترو جيجيكو ص.ب: ٣٥٥٥ ـ هاتف ٢8٢١١9١-٠٤ 
 info@mobhgroup.com  ٠٤٢8فاكس: ٠٤ -٢8٢٥١١٥  مكاني رقم: ٣٢8٣٦9٣٦٤١ـ  ٠٥٠٦٢٥٤8٤٤ـ  ٢٥١١٥
موضوع اإلعالن أنه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠8 الساعة ٠٥:٠٠ م وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى 
الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه ادناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع )شركة االمارات للمزادات وعلى 
موقعها اإللكتروني http://www.wmiratesauction.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 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 عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة  وفيما يلي بيان 
أوصاف الممتلكات  بيانات العقار: ارض فضاء ـ المنطقة: معيصم االول ـ رقم االرض: ٢٢9٦ ـ رقم البلدية: 
١- ٦8٥ ـ المساحة: ٤8٢٥,٠١ متر مربع التقييم: )١٥,٥8٠,٧٧٧( درهم المالك: بن حيدر هيلث كير سيتي 

 مالحظات ١ - يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم ٣٧٥٤/٢٠٢١/٢٠٧ ـ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المخطر: محمد رنيف مرعي- سوري الجنسية
بوكالة المحامي/ عبداهلل علي السويدي

المخطر اليها: رنده مصطفى العطار، مجهول محل االقامة
فان المخطر يخطر المخطر اليها ويكلفها بالوفاء بسداد مبلغ 
وقدره ١٠٠٫٠٠٠ درهم »فقط مائة الف درهما الغير« وذلك 
في مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ االعالن بالنشر واال سوف 
نضطر اسفين الى اتخاذ ومتابعة كافة االجراءات القانونية مع 
تحملكم كافة ما ينتج عن ذلك من مصروفات قضائية والفوائد 
١٢% من تاريخ قيد المطالبة القضائية ومقابل اتعاب المحاماة 
وفقا للمادة ٦٣ من قانون االجراءات المدنية. مع حفظ كافة 

حقوق المخطر االخرى.
الكاتب العدل

اخطار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١ / ٩٥٦٨
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: مصطفى محمد عبداهلل ادم
المنذر اليه: محمد سراج الدين محمد حسن

يكلف المنذر- المنذر اليه بالوفاء بمبلغ وقدره ١٥٠٠٠ 
وذلك  غير  ال  فقط  درهم«  الف  عشر  »خمسة  درهم 
خالل خمسة ايام من تاريخ االعالن بالنشر واال سيضطر 
اسفا التخاذ كافة االجراءات القانونية بحقك والتي تحفظ 
القضائية  والمصروفات  الرسوم  كافة  تحميلكم  مع  حقه 

واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

اعالن بالنشر الرقم ٢٠٢١ / ٩٥٨٩
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: اوريجا انترناشونال للتجارة العامة  ش ذ م م
رقم الرخصة: ٦٤٧٥٦٣

العنوان: مكتب ١١٠٤ / ١١٠٣ ملك راجيف راجيش ساوالنى- الخليج التجاري
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٦89٧١
اسم المصفي: ايه & ام االنصاري 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: ٢٠١9/٠٤/١٦ تاريخ تصديق القرار: ٠٤/١٦/٢٠١9

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 ٢9٠٣-١ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان- المركز التجاري االول

الهاتف: ٢9٥٥٥8٢-٤-9٧١ الفاكس: ٢9٥٥٥98-٤-9٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: اوريجا انترناشونال للتجارة العامة  ش ذ م م
رقم الرخصة: ٦٤٧٥٦٣

العنوان: مكتب ١١٠٤ / ١١٠٣ ملك راجيف راجيش ساوالنى- الخليج التجاري
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٦89٧١
اسم المصفي: ايه & ام االنصاري 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: ٢٠١9/٠٤/١٦ تاريخ تصديق القرار: ٠٤/١٦/٢٠١9

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 ٢9٠٣-١ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان- المركز التجاري االول

الهاتف: ٢9٥٥٥8٢-٤-9٧١ الفاكس: ٢9٥٥٥98-٤-9٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: شاه واوالده للمقاوالت  ش ذ م م
رقم الرخصة: ٥٥٧٤٢١

العنوان: مكتب PK012 ملك حمد احمد حمد بن سوقات الفالسي- الخيران
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ٦٧8٥8
اسم المصفي: ايه & ام االنصاري 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: ٢٠٢١/١١/٢٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢٣

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 ٢9٠٣-١ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان- المركز التجاري االول

الهاتف: ٢9٥٥٥8٢-٤-9٧١ الفاكس: ٢9٥٥٥98-٤-9٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: شاه واوالده للمقاوالت  ش ذ م م
رقم الرخصة: ٥٥٧٤٢١

العنوان: مكتب PK012 ملك حمد احمد حمد بن سوقات الفالسي- الخيران
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ٦٧8٥8
اسم المصفي: ايه & ام االنصاري 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: ٢٠٢١/١١/٢٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢٣

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 ٢9٠٣-١ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان- المركز التجاري االول

الهاتف: ٢9٥٥٥8٢-٤-9٧١ الفاكس: ٢9٥٥٥98-٤-9٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: عبيد علي محمد
عنوانه: امارة دبي، منطقة ديرة، هور العنز، شارع ٢٢، فيال 

رقم ٢٣ هاتف رقم: ٠٥٦٢٥٥٠٤٦٦
رقم:  هاتف  خان،  واليت  خان  رياست  محمد  اليه:  المنذر 

٠٥٥9١8٦٦٢٢
الموضوع: اعالن بالنشر في االنذار رقم ٢٠٢٠/١/١٢٠٦٧٣

تنذر المنذره المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره »٢٢٫٥٠٠« 
درهم »اثنا وعشرون الف وخمسمائة درهم« وذلك خالل فترة 
واال  االنذار،  استالم هذا  تاريخ  من  ايام  سبعة  اقصاها  زمنية 
ستضطر المنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ 
لها حقها بما فيها اقامة الدعوى القضائية والتعويض عن العطل 

والضرر ورسوم مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر ٢٠٢١ / ٧٥٢٩
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: عارف علي بيج
عنوانه: امارة دبي، منطقة ديرة، هور العنز، شارع ٢٢، فيال 

رقم ٢٣ هاتف رقم: ٠٥٦٢٥٥٠٤٦٦
المنذر اليه: ناصر حسين، هاتف رقم: ٠٥٠98٦١٤٧٢

الموضوع: اعالن بالنشر في االنذار رقم ٢٠٢٠/١/١٣8٥٥٧
تنذر المنذره المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره »89٫٠٠٠« 
زمنية  فترة  وذلك خالل  الف درهم«  ثمانون  درهم »تسعه 
اقصاها سبعة ايام من تاريخ استالم هذا االنذار، واال ستضطر 
المنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ لها حقها 
بما فيها اقامة الدعوى القضائية والتعويض عن العطل والضرر 

ورسوم مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر ٢٠٢١ / ٧٥٣١
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: يانجيانج وانج ـ صيني الجنسية  
المنذر اليه: تشيهاو شيا ـ صيني الجنسية  

الموضوع: ينذر المنذر ـ المنذر اليه بضرورة سداد المبلغ 
المترصد وقدره )٣٠٠٠٠٠( دوالر امريكي ما يعادل ١١٠١٠٠٠  
تاريخ نشر هذا  ايام من  اقصاها خمسة  درهم خالل مدة 
اإلنذار وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
التي تحفظ له حقه واستصدار امر االداء والمطالبة بالتعويض 
المناسب عن أي عطل او ضرر تعرض له المنذر مع تحميل 
المنذر إليه كافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. 

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم ٩٥٥١/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: الصناعات الوطنية للبالستيك ومواد البناء ـ ذ.م.م 
المنذر اليه: توليبا لتجميل الساحات )ش.ذ.م.م( 

الموضوع: ينذر المنذر ـ المنذر اليه بضرورة سداد المبلغ 
المترصد وقدره )٦٧٠٠8( درهم خالل مدة اقصاها خمسة 
ايام من تاريخ نشر هذا اإلنذار وإال سيضطر المنذر التخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه واستصدار امر 
االداء والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي عطل او ضرر 
تعرض له المنذر مع تحميل المنذر إليه كافة رسوم ومصاريف 

التقاضي وأتعاب المحاماة. 
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٩٥٧٨ 
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: صالح بن عبداهلل بن احمد قاضي ـ سعودي الجنسية 
المنذر اليهم: 

١ – التبر لتجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة ش.ذ.م.م 
٢ – اظهر بن ياسين بن محمد ابو حليقة ـ سعودي الجنسية 

الموضوع: يكلف المنذر/ المنذر إليهم بسداد مبلغ و قدره )١,٥٥٠,٠٠٠( 
درهم »مليون وخمسمائة وخمسون ألف درهم« خالل مدة أقصاها 
خمسة ايام من تاريخ استالمهم هذا اإلنذار وإال سيضطر المنذر 
التي تحفظ له حقه واستصدار  القانونية  التخاذ كافة اإلجراءات 
امر األداء ومنع المنذر إليه الثاني من السفر والمطالبة بالتعويض 
المناسب عن أي عطل أو ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر 
إليهم بكافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة والفائدة 

القانونية بواقع ١٢% سنويًا لحين السداد التام. 
الكاتب العدل

إنذار عدلى بالنشر رقم ٢٠٢١/٩٥٨٢ 
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المخطرة : الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك 
ويمثلها المحامية/ نورة محمد مراد عبد الرحمن المازمي 
المخطر اليها: فيوجن كافية ذ.م.م - مجهول محل االقامة 

فإننا ننبه عليكم ونخطركم بأمر التكليف بالوفاء بسداد المديونية المترصدة 
بمبلغ وقدره 9٧,٦٧٢ درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ االستحقاق 
الواقع بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠8 حتى السداد التام باإلضافة الى تعويض عن 
حبس األموال عدم واالستفادة بها بواقع مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ درهم وذلك 
عماًل  بالوفاء  التكليف  ذلك  تسلمكم  تاريخ  من  أيام  مدة خمسة  خالل 
بقانون اإلجراءات المدنية وقرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ لسنة ٢٠١8 في 
شأن الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية وإال فإننا سوف نضطر 
إلى اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضدكم واستصدار أمرًا باألداء لكامل 
قيمة الدين المستحق في ذمتكم باإلضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 
٥% وتعويض عن حبس األموال عدم واالستفادة بها بواقع مبلغ وقدره 
١٠,٠٠٠ درهم من تاريخ االستحقاق حتى السداد مع االحتفاظ بالحق في 
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية األخرى حيال تقاعسكم عن أداء المبلغ 

المستحق دون الحاجة إلى تكليفكم بالوفاء مره أخرى. 
الكاتب العدلمع حفظ كافة الحقوق األخرى 

اخطار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٩٤٨٢ 
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: سدر للصناعات الورقية .ذ.م.م  رقم الرخصة: 8٧٠٠٧٤ 
العنوان: مستودع رقم ٣ـ  مدينة دبي الصناعية ش.ذ.م.مـ  سيح شعيب ٤ 

الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٧٥٦9٣ 

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: ٢٠٢١/١١/٢١  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢١ 

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
العنوان: مكتب رقم 9١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 

الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢9٧٣٠٦٠-٤-9٧١ الفاكس : ٢9٧٣٠٧١-٤-9٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: بيلد للعالقات العامة ش.ذ.م.م  رقم الرخصة: ٧٧٣98٤ 
العنوان: مكتب رقم ١٠٦-٢٠٥ـ  ملك سمو الشيخ احمد بن راشد المكتوم 

ـ بردبي مدينه دبي المالحيه 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦٤98٠ 
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: ٢٠٢١/١١/٢٥  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢٥ 

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 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢9٧٣٠٦٠-٤-9٧١ الفاكس : ٢9٧٣٠٧١-٤-9٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: كونفيرم لخدمات تخليص المعامالت ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧٧٣98٦  العنوان: مكتب رقم ٠٠٢٠٥-١٠٦ ـ ملك الشيخ 

احمد بن راشد بن سعيد المكتوم ـ مدينه دبي المالحيه 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦٤989 
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: ٢٠٢١/١١/٢٥  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢٥ 

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 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢9٧٣٠٦٠-٤-9٧١ الفاكس : ٢9٧٣٠٧١-٤-9٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: سدر للصناعات الورقية .ذ.م.م  رقم الرخصة: 8٧٠٠٧٤ 
العنوان: مستودع رقم ٣ـ  مدينة دبي الصناعية ش.ذ.م.مـ  سيح شعيب ٤ 

الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٧٥٦9٣ 

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: ٢٠٢١/١١/٢١  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢١ 

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
العنوان: مكتب رقم 9١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 

الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢9٧٣٠٦٠-٤-9٧١ الفاكس : ٢9٧٣٠٧١-٤-9٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: بيلد للعالقات العامة ش.ذ.م.م  رقم الرخصة: ٧٧٣98٤ 
العنوان: مكتب رقم ١٠٦-٢٠٥ـ  ملك سمو الشيخ احمد بن راشد المكتوم 

ـ بردبي مدينه دبي المالحيه 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦٤98٠ 
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: ٢٠٢١/١١/٢٥  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢٥ 

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 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢9٧٣٠٦٠-٤-9٧١ الفاكس : ٢9٧٣٠٧١-٤-9٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: كونفيرم لخدمات تخليص المعامالت ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧٧٣98٦  العنوان: مكتب رقم ٠٠٢٠٥-١٠٦ ـ ملك الشيخ 

احمد بن راشد بن سعيد المكتوم ـ مدينه دبي المالحيه 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦٤989 
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: ٢٠٢١/١١/٢٥  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢٥ 

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 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢9٧٣٠٦٠-٤-9٧١ الفاكس : ٢9٧٣٠٧١-٤-9٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

05 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
اهلل«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
جمهورية  رئيس  ليفتس،  إغليس  فخامة 
التفيا الصديقة في مقر جناح بالده في 
»إكسبو ٢٠٢٠ دبي«، بحضور سمو الشيخ 
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  دبي  حاكم 

وزير المالية.
وتبادل سموه األحاديث الودية مع الرئيس 
الضيف خالل جولة في جناح التفيا حول 
العالقات بين البلدين والرغبة المشتركة في 
تعزيزها ضمن مختلف المجاالت التنموية 
الصديقين  الشعبين  مصالح  يخدم  وبما 
بينهما،  االستراتيجية  الشراكة  إطار  في 
الناجحة في  التجارب  االستفادة من  مع 
كافة القطاعات عبر زيادة الزيارات وتبادل 
الخبرات بما يعطي زخمًا للعالقات المتنامية 
بين الجانبين السيما على الصعيد االقتصادي 

والتجاري واالستثماري.
وتطرق النقاش إلى أثر معرض »إكسبو« 
في فتح آفاق جديدة للتعاون والتقارب 
بين الشعوب، وإتاحة المجال للتعرف إلى 
حضارات وتقاليد ١9٢ دولة في مكان واحد، 
تعرض من خالله الدول المشاركة مالمح من 
تاريخها وكذلك تقوم بالتعريف بأفكارها 

وابتكاراتها وتصوراتها للمستقبل.
حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي 
محمد  بن  منصور  الشيخ  وسمو  لإلعالم 
بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي 
ألمن المنافذ الحدودية، ومعالي ريم بنت 
إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون 
الدولي المدير العام لـ«إكسبو ٢٠٢٠ دبي«.

وأكد الرئيس إغليس ليفتس تقدير بالده 
للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات 
من  تحققه  وما  المجاالت،  مختلف  في 
إنجازات نوعية في مجاالت مختلفة كانت 

محط أنظار العالم، ومن أهمها استضافة 
معرض »إكسبو ٢٠٢٠ دبي«، معربًا عن 
حكومة  اإلمارات  لدولة  التهاني  خالص 
وشعبًا باالحتفال بعيد االتحاد الخمسين، 
وصادق األمنيات بمزيد من التقدم والرفعة 

واالزدهار.
وتضمنت جولة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس إغليس 
ليفتس، االطالع على ما يضمه الجناح المقام 
في منطقة الفرص تحت شعار »توصيل 
الروابط المستعصية« من أقسام تستعرض 
ارتباط التفيا ببيئتها البكر الغنية بالغابات 
الطبيعية والبحيرات والتي تعد من أكثر 

البيئات الطبيعية المحمية في أوروبا.
كما يقدم الجناح مزيجًا من مالمح أساسية 
لتاريخ التفيا وتوجهاتها المستقبلية التي 
يمثل جيل الشباب إحدى ركائزها األساسية 
الرقمي  اقتصادها  نمو  لدوره في تعزيز 

الحديث. وام

زار جناح التفيا في »إكسبو 2020 دبي« 

محمد بن راشد يبحث تعزيز العالقات مع الرئيس الالتفي

برئاسة محمد بن راشد وخالل جلسة في »إكسبو 2020 دبي« 

مجلس الوزراء يعتمد ضوابط إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض المساعدات السكنية

 ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« اجتماع 
مجلس الوزراء والذي عقد في »إكسبو ٢٠٢٠ 
دبي« بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث 
تم ضمن أجندة االجتماع اعتماد عدد من 
المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة 

إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم: »ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس 
خالله  اعتمدنا  دبي«  »إكسبو  في  الوزراء 
توفره  بهدف ضمان  للدواء  سياسة وطنية 
في كل األوقات لكل المحتاجين، باإلضافة إلى 
رفع االستثمار في القطاع الصناعي الدوائي 
بالدولة بنسبة ٢٠% وتوسيع صادراتها لألسواق 

اإلقليمية«.
اليوم  أيضًا  »اعتمدنا  سموه:  وأضاف 
ضمن جلسة مجلس الوزراء إعفاءات مالية 
من القروض السكنية لغير القادرين عليها 
وذوي المتوفين وأصحاب الهمم.. واعتمدنا 

أيضًا صرف مساكن حكومية لألسر محدودة 
الدخل لتوفير مسكن كريم لهم«.

اليوم  اعتمدنا  »كما  سموه:  وتابع 
الثقافية  للصناعات  الوطنية  االستراتيجية 
واإلبداعية والتي تضم ٤٠ مشروعًا ومبادرة 
تهدف لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي 
االبداعي إلى ٥% من الناتج المحلي اإلجمالي، 
وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.. اإلبداع 

اليوم هو رافد اقتصادي مهم«.
وقال سموه: »واعتمدنا أيضًا اليوم إعادة 
تشكيل مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي برئاسة 
الشيخ عبداهلل بن بّيه ومجموعة من العلماء 
والمتخصصين، نسأل اهلل أن يوفقهم في عملهم 

واجتهادهم لما فيه خير البالد والعباد«.
إعفاء  الوزراء  مجلس  اعتمد  وتفصياًل 
المواطنين المستفيدين من قروض المساعدات 
السكنية، وذلك في إطار تخفيف األعباء القانونية 
والمالية المترتبة عليهم، حيث يشمل اإلعفاء 
ذوي المقترض المتوفي، أو المواطن ممن 
وانخفض دخله عن  المادية  تغيرت حالته 
الحد المقبول للقروض ألسباب خارجه عن 
إرادته، كما تم في نفس اإلطار اعتماد صرف 
بما يضمن  الدخل  لألسر محدودة  مساكن 
لكافة المستفيدين من اإلعفاءات والمساكن 
الممنوحة تعزيز االستقرار األسري لهم وتحقيق 
المستوى الكريم لهم، وبما يدعم اإلسهام 

بتلبية االحتياجات السكنية للمواطنين كافة.
 سياسة وطنية للدواء

واعتمد مجلس الوزراء خالل جلسته السياسة 
الوطنية للدواء، والتي تستهدف وضع إطار 
ونظام وطني يعمل بكفاءة واستمرارية في 
الخدمات  تقديم  لتعزيز  الظروف  مختلف 
الدوائية لألفراد وتحسين الخدمات الصحية 
لجميع السكان في الدولة، بحيث يضمن النظام 
توافر األدوية األساسية ذات الجودة العالية 
وتعزيز  الدولة،  داخل  الشامل  واالستهالك 
القدرة المحلية على إنتاج وصناعة وتصدير 

األدوية عالية الجودة وبتكلفة فعالة.
كما تهدف السياسة إلى تعزيز نظام مراقبة 
الجودة على إنتاج المنتجات الدوائية وتوزيعها 
المتوازن لها، ومكافحة الغش  واالستخدام 
الدوائي، إلى جانب تشجيع البحث والتطوير 
في قطاع المنتجات الدوائية بطريقة تتوافق مع 
احتياجات الدولة، وإنشاء إطار حافز لصناعة 
في  الجديد  االستثمار  على  يشجع  األدوية 
صناعة األدوية ويشجع على إدخال تقنيات 

جديدة وعقاقير جديدة.
االستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية واإلبداعية 
واعتمد مجلس الوزراء االستراتيجية الوطنية 
للصناعات الثقافية واإلبداعية، والتي تهدف 

إلى النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة 
إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر 
صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة 
نسبة مساهمة الصناعات الثقافية واإلبداعية 
 لتصل إلى ٥% من إجمالي الناتج المحلي.
وتهدف االستراتيجية التي تعد األولى من 
نوعها في العالم العربي إلى تعزيز مكانة 
الدولة على خارطة اإلبداع الثقافي العالمي 
ومؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال، 
المحوري في تمكين  وإبراز دور اإلمارات 
وإلهام الكفاءات البشرية المبدعة، وأن تكون 
اإلمارات الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال 

الثقافي من مختلف أنحاء العالم.
تضم االستراتيجية ٤٠ مبادرة، تتوزع على 
ثالثة محاور رئيسة، هي محور الموهوبين 
والمبدعين، ومحور المهنيين وبيئة األعمال، 
وممكنات بيئة األعمال.. وبواقع ١٦ مبادرة في 
محور الموهوبين والمبدعين، و١٠ مبادرات 
في محور المهنيين وبيئة األعمال، و١٤ مبادرة 

في محور تمكين بيئة األعمال.
اعتماد حزمة من التشريعات والقوانين 

وفي الشؤون التشريعية اعتمد المجلس 
خالل جلسته إصدار قانون اتحادي في شأن 
للجنوح،  والمعرضين  الجانحين  األحداث 

الهادف إلى تعزيز منظومة التأهيل لألحداث 
أفضل  على  القائمة  العلمية  لألسس  وفقًا 
الممارسات العالمية، وبما يساعد على دمجهم 
 في المجتمع وجعلهم عناصر فاعلين وإيجابيين.

كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في 
شأن رد االعتبار، الهادف إلى تعزيز تنافسية 
القانون وتسريع  الدولة في مؤشر سيادة 
اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، حيث 
ينظم القانون األحكام المتعلقة برد االعتبار 
والذي يجيز للمحكوم عليه في جناية أو في 
المطالبة  األمانة  أو  بالشرف  جنحة مخلة 
االعتبار  رد  أنواع  فيها  مبينًا  اعتباره،  برد 
األحكام  من  وغيرها  وإجراءاته  وشروطه 

المتعلقة برد االعتبار.
نظام  على  التعديالت  المجلس  واعتمد 
قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية، والتي 
تستهدف رفع كفاءة اإلجراءات وتيسيرها 
وتسهيل سريان التجارة الدولية عبر منافذ الدولة 
الجمركية، وتعزيز استراتيجية دولة اإلمارات 
في حماية حقوق الملكية الفكرية ومواكبة 
التطورات التقنية الحديثة في مجال التعامالت 
الرقمية للجمارك، إلى جانب تعزيز كفاءة 
الجمارك في مكافحة التهريب وحماية أمن 

المجتمع واقتصاده، ورفع تنافسية الدولة في 
المحافل والمؤشرات العالمية وتعزيز قدراتها 
على االستجابة السريعة ألية ظروف وتحديات 

في أي وقت.
كما اعتمد المجلس إصدار الئحة تنفيذية 
جديدة للقانون االتحادي في شأن المعلومات 
االئتمانية وتعديالته، حيث ستسهم الالئحة 
الجديدة بأحكامها في الدعم اإليجابي لمختلف 
جوانب االقتصاد الوطني وتعزيز االستقرار 
المالي للقطاعات المصرفية في الدولة، وتوسيع 
صالحيات شركة االتحاد للمعلومات اإلئتمانية 
في الحصول على المعلومات اإلئتمانية بما 
يعزز دقة وشمولية التقارير الصادرة عنها، إلى 
جانب السماح بتبادل المعلومات اإلئتمانية 
مع جهات ومراكز أخرى بما يدعم تقليل 
المخاطر عند التعامل مع المصارف والبنوك 
في الدولة، كما تم اعتماد قرار تعديل القائمة 
األولى من قائمتي السالئف الكيميائية المرفقة 
بالقانون االتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة 
الصيدلة والمنشآت الصيدالنية لمواكبة الجداول 
المحدثة للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
إعادة تشكيل مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي 
التنظيمية، اعتمد مجلس  وفي الشؤون 
الوزراء إعادة تشكيل مجلس اإلمارات لإلفتاء 
الشرعي برئاسة معالي الشيخ عبداهلل بن بيه، 
عضو مجلس حكماء المسلمين وذلك لمدة ٣ 
سنوات قابلة للتجديد، فيما يضم المجلس ضمن 
عضويته كاًل من عمر حبتور ذيب الدرعي، 
أحمد عبد العزيز قاسم الحداد، سالم محمد 
الدوبي، شمه يوسف محمد الظاهري، وإبراهيم 
عبيد علي آل علي، عبد الرحمن علي حميد 
الشامسي، وأحمد محمد أحمد الشحي، وحمزة 

يونس هانس، أماني برهان الدين.
وفي الشؤون والعالقات الدولية، صادق 
المجلس خالل جلسته على اتفاقية بين حكومة 
الدولة وحكومة هنغاريا لتشجيع والحماية 
المتبادلة لالستثمارات، ووافق على توقيع 
اتفاقية مع حكومة سورينام بشأن خدمات 

النقل الجوي. وام

محمد بن راشد خالل لقائه إغليس ليفتس

محمد بن راشد خالل ترؤسه االجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف ومنصور وعبداهلل بن زايد ومحمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس

سموه: اعتمدنا سياسة وطنية للدواء بهدف ضمان 
توفره في كل األوقات لكل المحتاجين

 رفع االستثمار في القطاع الصناعي الدوائي بالدولة
بـ ٢٠% وتوسيع صادراتها لألسواق اإلقليمية

إعفاءات مالية من القروض السكنية لغير القادرين 
وذوي المتوفين وأصحاب الهمم 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه 
اهلل«، على الدور الريادي لدولة اإلمارات 
في صناعة وبناء المستقبل، وجاهزيتها 
ما  المستقبلية  القطاعات  في  العالية 
والخطط  التوجهات  تبني  من  مكنتها 
المستقبلية للقيام بدور محوري ضمن 
مختلف القطاعات، السيما تلك المرتبطة 
بحياة اإلنسان، ولها تأثير إيجابي مباشر 

على مستقبل الدول والشعوب.
ولفت سموه إلى أن إكسبو ٢٠٢٠ دبي 
يعرض لمالمح تاريخ وحضارات الدول 
المشاركة وتجاربها وخبراتها المتميزة، 
إضافة إلى ابتكاراتها ورؤاها التي تسهم 
بها في صنع المستقبل، وهو ما يعكس 
نهج دبي ودولة اإلمارات وحرصها على 
التعاون مع دول العالم في تبني األفكار 
التي  الشراكات  من  المزيد  واكتشاف 
وتعزيز  المستدامة،  التنمية  تستهدف 
فرص التطور واستثمار العقول لما فيه 

خير البشرية جمعاء.
جاء ذلك خالل زيارة صاحب السمو 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، »رعاه اهلل«، يرافقه سمو 
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 
نائب رئيس  نائب حاكم دبي  مكتوم، 
مجلس الوزراء وزير المالية، أمس االثنين، 

لجناح دولة الجزائر الشقيقة في معرض 
»إكسبو ٢٠٢٠ دبي«، وذلك في إطار 
حرص سموه على تفقد جانب من أجنحة 
العالمي  الحدث  في  المشاركة  الدول 
الكبير المقام تحت شعار« تواصل العقول 

وصنع المستقبل« والذي يضم بين جنباته 
أجنحة ١9٢ دولة إضافة إلى مشاركة 
أهم المؤسسات والمنظمات والهيئات 
والمبدعين  المبتكرين  ونخب  الدولية 

من مختلف أنحاء العالم. 

فاز المكتب اإلعالمي لحكومة دولة 
اإلمارات بجائزة إقليمية مرموقة من 
في  العامة  العالقات  جمعية  جوائز 
الشرق األوسط »ميبرا«، إحدى أهم 
العامة  العالقات  قطاع  في  الجوائز 
في المنطقة والهادفة لتكريم جهود 
االتصال الجماهيري اإلبداعية واألفكار 
المبتكرة للحمالت اإلعالمية وأنشطة 
تعتمد  التي  االستراتيجي  االتصال 
مختلف أدوات اإلعالم القائم والجديد 
للوصول برسائلها إلى أوسع شريحة 
من الجمهور وإشراكه في فعالياتها.

جائزة  اإلعالمي  المكتب  ونال 
الشرق  في  داخلي  فريق  »أفضل 
جوائز  من   ٢٠٢١ لعام   « األوسط 
الجائزة،  لجان  قبل  من  »ميبرا« 
التي تضم العديد من خبراء االتصال 

والتسويق  واإلعالم  الجماهيري 
المرموقين من أنحاء العالم، وذلك 
تكريمًا للدور الحيوي الذي لعبه فريق 
االتصال بالمكتب في إنجاح مختلف 
الحمالت اإلعالمية التي قدمها المكتب 
اإلعالمي لحكومة دولة اإلمارات منذ 
بداية العام الجاري وواكب العديد من 
المشاريع الحكومية االستراتيجية مثل 
حملة »أجمل شتاء في العالم« و«أول 
عد تنازلي عربي« التي واكب وصول 
مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ 
»مسبار األمل« إلى الكوكب األحمر، 
االستراتيجية  الخمسين«  و«مشاريع 
التي أطلقتها حكومة اإلمارات لتؤسس 
مختلف  في  جديدة  تنموية  لدورة 

القطاعات للخمسين عامًا المقبلة.
وتم توزيع جوائز جمعية العالقات 

العامة في الشرق األوسط »ميبرا« في 
دبي األسبوع الماضي بحضور ممثلين 
عن الجهات والمؤسسات والشركات 
ومختصي العمل اإلعالمي ومنظمات 

العمل الخيري واإلنساني.
نائب  الحمادي،  عالية  وأكدت 
رئيس المكتب اإلعالمي لحكومة دولة 
اإلمارات: »مواكبة فريق عمل المكتب 
اإلمارات  دولة  لحكومة  اإلعالمي 
مهمة وطنية ومسؤولية مهنية كبيرة 
للتعريف بمبادرات الدولة ومشاريعها 
فريق  يوفر  لم  لذلك  االستراتيجية، 
عمل المكتب أي جهد بمواكبة تلك 
المشاريع بأفضل الخطط والحمالت 
أفكارها  في  المبتكرة  اإلعالمية 
وأدواتها، حتى وصلت إلى تغطيات 
إعالمية محلية وعالمية غير مسبوقة، 

والمست وجدان جمهور المتلقين من 
كافة الجنسيات والخلفيات الثقافية، 
بما يعزز سمعة الدولة تنفيذًا لمبادئ 
الخمسين العشرة التي أعلنتها قيادة 

الدولة في سبتمبر ٢٠٢١«.
عملنا  »فريق  الحمادي:  وقالت 
الجهود  تكامل  على  دائمًا  حريص 
والخبرات والمعارف والتجارب، وعلى 
اإلبداع والتجديد واالبتكار المستمر 
السمعة  لتعزيز  االتصال  مجال  في 
المجاالت،  كل  في  للدولة  العالمية 
وعقول  قلوب  في  موقعها  وترسيخ 
العالم  أنحاء  مختلف  في  المتلقين 
وجهة للتمّيز واإلنجاز والنجاح وأرضًا 
ال  الذي  والطموح  والفرص  لألحالم 

المستحيل.”وام يعرف 
التفاصيل في الموقع اإللكتروني

محمد بن راشد يزور جناح الجزائر في »إكسبو ٢٠٢٠ دبي«

عن أدائه االستثنائي كفريق عمل متكامل في حمالت متميزة 

المكتب اإلعالمي لحكومة اإلمارات يحصد جائزة أفضل فريق داخلي بمنطقة الشرق األوسط في جوائز »ميبرا ٢٠٢١«

دبي - الوطن

محمد بن راشد خالل زيارته الجناح
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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس 
األعلى حاكم رأس الخيمة أن االحتفال بيوم الشهيد هو رسالة تقدير 
وعرفان من قيادة وشعب اإلمارات إلى أرواح أبطال سطروا أقوى 
مالحم التضحية والعطاء الالمحدود في ساحات الوغى، وضربوا أروع 
األمثلة في تقديم أغلى ما يملكون للذود عن أرض اإلمارات والحفاظ 

عليها عزيزة عصية على كل دخيل.
وقال سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة »درع الوطن » بمناسبة 
له  المغفور  الوالد  اإلمارات هم ورثة قيم  أبناء  إن  الشهيد -  يوم 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه« وإخوانه مؤسسي 
االتحاد، وعلى هديهم ونهجهم تمضي مسيرة التنمية والعمل في 
الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه اهلل« نحو المزيد من االستثمار في اإلنسان، استثمار 
أثبت أنه األكثر نجاعة وأهمية، وما يقدمه أبناء اإلمارات من عطاءات 

في كافة الميادين هو خير دليل.
وفي ما يلي نص الكلمة..

“ُتبنى األمم بتضحيات أبنائها المخلصين، وتعمر البلدان بعطاءات 
الرجال الميامين الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل إعالء شأن 

بالدهم والحفاظ على حضورها البهي في جميع المجاالت.
وقد حبا اهلل دولة اإلمارات رجااًل صادقي العزم، أنقياء السريرة، 
وافري الهمة أقسموا على أن تبقى أرضها منيعة، وأن تظل مدنها موئاًل 
للمحبة والتسامح، وموطنًا للفرح والتالقي بين جميع الثقافات والشعوب.

إن احتفالنا بيوم الشهيد هو رسالة تقدير وعرفان من قيادة وشعب 
والعطاء  التضحية  أقوى مالحم  أبطال سطروا  أرواح  إلى  اإلمارات 
الالمحدود في ساحات الوغى، وضربوا أروع األمثلة في تقديم أغلى 
ما يملكون للذود عن أرض اإلمارات والحفاظ عليها عزيزة عصية 

على كل دخيل.
في هذا اليوم، ونحن على عتبة االحتفاالت بالذكرى السنوية الخمسين 
لقيام االتحاد، نستذكر بفخر قصص الوفاء والتضحية والفداء لضباط 
وجنود قواتنا المسلحة الباسلة الذين شرفوا اإلمارات بإخالصهم، ونؤكد 
لهم وفاءنا لذكراهم الغالية من خالل مواصلة العمل الجاد وتعزيز 
التنمية في جميع المجاالت، والحفاظ على اإلنجازات، واالنطالق بقوة 

وعزيمة نحن صناعة مستقبل أفضل ألجيالنا القادمة.
أبناء اإلمارات هم ورثة قيم الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان »طيب اهلل ثراه« وإخوانه مؤسسي االتحاد، وعلى هديهم 
ونهجهم تمضي مسيرة التنمية والعمل في الدولة بقيادة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« نحو المزيد 
من االستثمار في اإلنسان، استثمار أثبت أنه األكثر نجاعة وأهمية، وما 

يقدمه أبناء اإلمارات من عطاءات في كافة الميادين هو خير دليل.
في يوم الشهيد، نبعث تحية محبة وتقدير ألسر الشهداء وذويهم، 
ونؤكد وقوف قيادة اإلمارات وشعبها إلى جانبهم، فاإلمارات كانت 
على الدوام أسرة واحدة متماسكة، وبيتًا واحداً يشد أبناؤه أزر بعضهم 
ويتداعون إلى التعاضد والتكاتف معًا في جميع المواقف، فهذه ثقافة 
متأصلة نلمسها على امتداد مساحة اإلمارات، ونحرص على تعزيزها، 
فهي تظهر المعدن الحقيقي لنا كشعب جدير باالنتماء لهذه األرض 
الطيبة، شعب محب للحياة، قادر على بناء جسور التواصل والتالقي 

مع مختلف الحضارات والشعوب من منطق إنساني بحت.
ألبنائها،  والسالم  والطمأنينة  األمن  واحة  اإلمارات  تبقى  سوف 
وزوراها وضيوفها من مختلف أنحاء األرض، وستبقى قواتنا المسلحة 
رمز عزة الوطن وكبريائه وشموخه، وسيبقى علمنا خفاقًا في سماء 
الوطن بفضل تضحيات وعطاءات الشهداء التي تشكل هديًا لنا نحو 

مواصلة العطاء والبذل في حب اإلمارات.
في يوم الشهيد، نرفع أكف الضراعة هلل العلي القدير نسأله أن يتغمد 
شهداءنا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، 
وأن يحمي جنودنا األبطال في كافة الميادين، وأن يديم على اإلمارات 

ازدهارها واستقرارها”.وام

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد 
ونائب حاكم الشارقة إنه في يوم الشهيد نترحم على أبطالنا شهداء 
الواجب والوطن من قواتنا المسلحة وجنودها البواسل، وأبطالنا في 

كافة مجاالت البذل والعطاء.
ـ في كلمة له وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة  واضاف سموهـ 
ـ أن المتابُع لمسيرة دولتنا يلحُظ أن هذه النهضة الحضارية  يوم الشهيدـ 
الكبرى التي حققتها بالدنا، شارك فيها كل أفراد المجتمع بتوجيهاٍت 
كريمٍة وسديدة من القيادة الرشيدة، يجمُع بينهم حب الوطن، واإليمان 

بمبادئه، والتمسك بأصالة مجتمعه على هذه الثوابت الوطنية.
وفيما يلي نص الكلمة ..

“في هذا اليوم المهم لمجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهو 
يوم الشهيد، نترحم على أبطالنا شهداء الواجب والوطن من قواتنا 
المسلحة وجنودها البواسل، وأبطالنا في كافة مجاالت البذل والعطاء، 
ممن قدموا كل غاٍل ونفيس من أجل وطنهم، ولم يتوانوا لحظًة واحدًة 
في خدمته وصونه والدفاع عنه بكل عّزة وكرامة ..نترحم عليهم وندعو 

اهلل أن يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.
المتابُع لمسيرة دولتنا يلحُظ أن هذه النهضة الحضارية الكبرى التي 
حققتها بالدنا، وشارك فيها كل أفراد المجتمع بتوجيهاٍت كريمٍة وسديدة 
من القيادة الرشيدة، يجمُع بينهم حب الوطن، واإليمان بمبادئه، والتمسك 
بأصالة مجتمعه على هذه الثوابت الوطنية، التي رّسخها اآلباء المؤسسون، 
الذين غرسوا حب األوطان عماًل وتطبيقًا ..فكانوا نماذجًا حّية للعطاء 
والبذل ..وعلى ذاِت الدرب سارت األجيال الجديدة، من العاملين في 
الكثير، ومن العمِل  الُجهود  القوات المسلحة، وغيرهم، فبذلوا من 
أحسنُه، في مختلف األماكن، وأخلصوا في خدمة مجتمعهم، وبالدهم.

ُنحّيي، في يوم الشهيد، كل جنودنا في القوات المسلحة اإلماراتية 
بتخصصاتها المتكاملة، الذين عملوا بإخالص، ولم يبخلوا بأرواحهم وهي 
أغلى ما عندهم، فتسابقوا في ميادين الدفاع عن الوطن، ولم يتأخروا، 
بل تقدموا الصفوف بأنفسهم واستشهدوا في سبيل عّزة وكرامة اإلمارات 
ليكون اليوم هو يوم تكريمهم واالحتفاء بما قدموه من دروٍس في الوفاء 

وخدمة الوطن، احتفاء يلّيُق بهذه التضحيات الغالية، وبالمثال األعلى 
في خدمة األوطان واألهل.

هذا التقدير والتكريم بيوم الشهيد، يحمُل في طياته الكثير من أصالة 
وقيم مجتمعنا وتميزه، وينقل إلى أبنائنا وبناتنا، معاني متوارثة في حب 
الوطن، واإلخالص والذود عن حماه، وأن التضحيُة بالروح هي أرخص ما 
تكون في سبيل الوطن، وحفظ المجتمع والدفاع عن األرض والعرض.

هكذا كان شهداؤنا ُيقّدمون النماذج واألمثلة والقدوة ألبناء وبنات بالدنا، 
ويسيرون على طريق األجداد واآلباء في النموذج األعلى والمثال األكيد 
على اإلخالص والوفاء، وهو ما مضت عليه بالدنا بكل إباٍء وشموخ، رحم 
اهلل شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين.وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد 
الفجيرة أن يوم الشهيد اإلماراتي هو يوم وطني عظيم في دولة 
اإلمارات، ومناسبٌة لتأكيد القيم الراسخة التي ترّبى عليها المواطن 
اإلماراتي منذ المهد، والتي تقوم على مبادئ الوحدة والتكاتف، 
والتضحية بالغالي والنفيس من أجل صون الوطن وحماية مكتسباته 

الغالية، والمحافظة على أمنه واستقراره.
وأعرب سموه - في كلمة بمناسبة يوم الشهيد عبر مجلة »درع 
الوطن« - عن التقدير واالعتزاز بأبطال الوطن الشجعان الذين وهبوا 
حياتهم وضّحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن ورفعته، تاركين بطوالتهم 
شاهدًة في ساحات الكرامة والشجاعة والشرف، مؤّدين واجبهم 
القومي والوطني على أكمل وجه في الميادين العسكرية من أجل 
نصرة المظلوم وحفظ األمن في المنطقة العربية ضد الطامعين.

وقال سموه: »لقد حرصت قيادة اإلمارات الرشيدة على تخليد 
بطوالت أبنائها الشهداء، بتخصيص يوم الثالثين من نوفمبر من كل 
عام، ليكون مناسبًة وطنّيًة مجيدًة نجّدد فيها بطوالت الشهداء البواسل 
الذين ارتقوا بنا إلى ذرى المجد، ودافعوا بدمائهم النقية من أجل 
رفعة هذا الوطن المعطاء والدفاع عن أمنه ومكتسباته ومصالحه 
..لقد قّدم شهداء اإلمارات دروًسا عظيمة في حب الوطن، مخّلدين 
قيم الوفاء واالنتماء لهذه األرض الطيبة، وستبقى بطوالتهم حّيًة في 
ذاكرتنا وذاكرة األجيال المتعاقبة، وستبقى أسماؤهم منقوشة في قلب 
كل إماراتي، وفارقة في صفحات اإلمارات ومسيرتها عبر التاريخ”.

واختتم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي كلمته 
بالقول: »إننا نجدد فخرنا واعتزازنا بأسر الشهداء الذين غرسوا 
أسمى القيم النبيلة واإلنسانية في نفوس أبنائهم، وزرعوا المعاني 

الوطنية في تنشئتهم، ونترحم على أبنائنا البَررة الذين سّطروا 
هذه المعاني وخّلدوها بكلماٍت من نور، وعطاٍء ال ينضب، سائلين 
المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وشعبنا، وأن يديم علينا نعم 
األمن واالستقرار وأن يجازي شهداءنا خير الجزاء ويسكنهم جنة 

الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين”.وام

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس 
الخيمة أن يوم الشهيد ذكرى عظيمة ستظل خالدة في ذاكرة الوطن 
عزيزة على قلوب شعب دولة اإلمارات لما تحمله من معاني الوفاء 
واإلخالص والتضحية التي سطرها أبناء الوطن في ساحات العز والشرف 
بعدما رووا بدمائهم الزكية أرض هذا الوطن المعطاء وبذلوا أرواحهم 

في سبيل إعالء راية الوطن والحق واإلنسانية.
وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة »درع الوطن« بمناسبة يوم 
الشهيد الذي يصادف الـ ٣٠ من نوفمبر من كل عام: »إن يوم الشهيد 
سيبقى على الدوام عالمة مضيئة في تاريخ دولة اإلمارات ويوما مجيدا 
نستذكر فيه تضحيات شهداء الوطن األبرار أبناء القوات المسلحة الذين 
سطروها في ميادين الشرف والفداء ليرسموا صورة مشرفة عن أبناء 
اإلمارات الذين قدموا أروحهم من أجل صون مكتسبات الوطن وحماية 

إنجازاته لننعم نحن اليوم باألمن واألمان واالستقرار.
وأضاف سموه: »في هذا اليوم العزيز على قلوبنا والذي يفيض 
بمشاعر الفخر والعز نقف جميعا قيادة وشعبًا إجالاًل وتقديراً لتلك 
التضحيات التي ستظل قدوة ونبراسًا يضيء لنا دروب الحق واإلنسانية 

ونستلهم منه كل معاني و قيم الوفاء واالنتماء لهذا الوطن العزيز”.
وقال سموه: »في هذا اليوم الوطني نعبر أيضًا عن امتناننا وتقديرنا 
لتضحيات أمهات الشهداء وعوائلهم وأحبائهم الذين قدموا نموذجًا 
يحتذى في حب الوطن وضربوا أروع األمثلة في الصبر والثبات في 
سبيل الحفاظ على أمن وسالمة الوطن حتى أضحت تضحيات أبنائهم 
قصصا تروى بفخر عبر األجيال وأسماؤهم نجوما تزين سماء الوطن 

وتسطر في سجل تاريخ اإلمارات حاضرة في قلوبنا على الدوام”.
وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس 
الخيمة في ختام كلمته بهذه المناسبة: »أن دولة اإلمارات بقيادة صاحب 
الدولة »حفظه اهلل«  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس  السمو 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة ال تنسى أبدا أبناءها األوفياء المضحين من أجل وطنهم المخلصين 
لقيمه ومبادئه التي غرسها اآلباء المؤسسون في نفوسهم منذ اللحظات 
األولى لقيام دولة اإلمارات لتنشئ أجيااًل قادرة على تحمل المسؤولية 
الوطنية والتضحية من أجل الوطن وفية دوما لوطنها وقيادته الرشيدة 

التي آلت على نفسها أن يحيا وطننا عزيزا كريما أبيا أبد الدهر”.وام

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال عضو المجلس 
األعلى حاكم أم القيوين إننا نستذكر بكل فخر واعتزاز ذكرى شهدائنا 
العالمة المضيئة في تاريخ الوطن ونقف وقفة إجالل وإكبار لشهداء 
 الوطن الذين جادوا بأرواحهم الزكية للذود عن أمنه واستقراره.

واضاف سموه ــ في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة 
ـ إن تخصيص هذا اليوم للشهيد انما هو وفاء وعرفان  يوم الشهيدـ 
لتضحيات وعطاء الشهداء وأبناء الوطن ويوم يجسد التالحم الوطني 

بين القيادة وأبناء الوطن.
وفيما يلي نص الكلمة..

“في الثالثين من نوفمبر من كل عام نستذكر بكل فخر واعتزاز 
ذكرى شهدائنا ..العالمة المضيئة في تاريخ الوطن ويوم نقف فيه 
وقفة إجالل وإكبار لشهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم الزكية 
للذود عن أمنه واستقراره، ويستحضر شعب اإلمارات في هذا اليوم 

الخالد معاني الوالء وأعلى درجات االنتماء والعطاء.
إن تخصيص هذا اليوم للشهيد إنما هو وفاء وعرفان لتضحيات 
بين  الوطني  التالحم  يجسد  ويوم  الوطن  وأبناء  الشهداء  وعطاء 

القيادة وأبناء الوطن.
لقد جسدت قيادتنا الوطنية منذ تأسيس االتحاد التعاضد الوطني 
لحماية المكتسبات وفق التربية الوطنية التي أصبحت اليوم إحدى 
السمات التي يتصف بها أبناء القوات المسلحة وأكدت عليها مبادئ 
والعزة والكرامة مستلهمين منهم دروس العزم والذود عن حياض 
الوطن وقت االزمات والمشاركة الفاعلة في بناء الدولة وقت السلم 

في إطار التزاماتهم وواجباتهم تجاه الوطن.
تحية إجالل وإكبار لشهداء الوطن وعهد منا بأن نصون العهد 

ونجسد قيم االعتزاز بشهدائنا األبرار”.وام

قــال ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي إننــا اليــوم نحيــي ذكــرى 
ــم  ــوا أرواحه ــه وقدم ــدوا اهلل علي ــا عاه ــوا م ــال صدق رج
الطاهــرة فــداًء فــي ســبيل رفعــة الوطــن والحفــاظ علــى 
ــة  ــص البطول ــدًا أن قص ــامخًا ..مؤك ــًا ش ــزًا أبي ــه عزي هيبت
ــتظل  ــة س ــم الزكي ــرار بدمائه ــهداؤنا األب ــي ســطرها ش الت
 ماثلــة أمــام األجيــال تســتلهم منهــا العبــر والــدروس
ــة »درع  ــر مجل ــا عب واضــاف ســموه ــــ فــي كلمــة وجهه
ـــ أنــه ال يفوتنــا فــي هذه  الوطــن » بمناســبة يــوم الشــهيدـ 
المناســبة، أن نتوجه بكل التحية والتقدير لقواتنا المســلحة 
ــة،  ــة والكرام ــن الحري ــي شــتى ميادي الباســلة المرابطــة ف
تلبــي نــداء الواجــب وتحفظ علــى الوطن أمنه واســتقراره.

وفيما يلي نص الكلمة ..
“بــكل اإلجــالل والتقديــر، نحيــي ذكــرى رجــال صدقــوا 
ــداًء  ــرة ف ــم الطاه ــوا أرواحه ــه وقدم ــدوا اهلل علي ــا عاه م
ــزًا  ــه عزي ــى هيبت ــاظ عل ــة الوطــن والحف ــبيل رفع ــي س ف
أبيــًا شــامخًا، نلتــف حــول قيادتنــا الرشــيدة وأفئدتنــا تفيض 
بمشــاعر الفخــر واالعتــزاز لنؤكــد أن قصــص البطولــة التــي 
ــة  ــة ســتظل ماثل ــرار بدمائهــم الزكي ســطرها شــهداؤنا األب
أمــام األجيــال تســتلهم منهــا العبر والــدروس وتســتمد منها 
ــود لكــي  ــة الجه ــة العمــل ومضاعف ــى مواصل ــة عل العزيم

يرتقــي وطننــا أرفــع مراتــب التقــدم واالزدهــار.
تحيــة إعــزاز وتقدير ألراوح شــهدائنا األبــرار الذين قضوا 
ــه،  ــن الشــرف دفاعــًا عــن الحــق وإعــالًء لكلمت فــي ميادي
ــدوا أروع مظاهــر  ــن أب ــة ألســرهم الذي ــا نوجــه التحي كم
الــوالء واالنتمــاء، مؤكديــن أن اإلمــارات ســتبقى أبــد الدهر 
عزيــزة أبيــة بتضحيــات أبنائهــا الذيــن ال يتأخــرون عن بذل 

أرواحهــم فــداًء لهــا وقتمــا حــل نــداء الواجــب.
وال يفوتنــا فــي هــذه المناســبة، أن نتوجــه بــكل التحيــة 
ــا المســلحة الباســلة المرابطــة فــي شــتى  ــر لقواتن والتقدي
مياديــن الحريــة والكرامــة، تلبي نــداء الواجب وتحفظ على 
الوطــن أمنه واســتقراره.. تحمي مقدراتــه وتصون إنجازات 
ــارك خطواتهــم  ــى أيديهــم ونب شــعبه المعطــاء.. نشــد عل
ونــؤازر جهودهــم ونؤكــد لهــم اصطفافنــا ورائهــم يجمعنــا 
حــب الوطــن والتفانــي فــي ترســيخ دعائــم مجــده ورفعته.
إن تضحيــات أبنــاء اإلمــارات صنعــت تاريخــًا ســيظل 

ــا أرض  ــارات بأنه ــرة الزمــن يشــهد لإلم ــي ذاك محفوظــًا ف
عــزة وكرامــة وأن أبناءهــا ال يتوانــون عــن الذود عــن ترابها 
وال يتأخــرون عندمــا تحيــن ســاعة الفــداء.. وســتبقى تلــك 
التضحيــات خالدة نســتمد منها القــوة والعزيمة على المضي 
قدمــًا فــي مســيرة النمــاء المباركــة متوحديــن تحــت رايــة 
الكرامــة ومجتمعيــن علــى قلــب رجــل واحــد خلــف قيادتنا 
الرشــيدة.. نبنــي ونطــور ونكتشــف آفاقًا جديــدة نصل معها 
بوطننــا إلــى أرقــى مراتــب الرفعــة وأعلــى درجــات التقدم.
إن رقــي األمــم والشــعوب يبقــى دائمــًا مرهونــًا بقــدرة 
أبنائهــا علــى العطــاء والبــذل فــي ســبيل رفعــة أوطانهــم، 
وقــد أثبــت أبنــاء اإلمــارات فــي كل المواقف والمناســبات، 
وفــي أوقــات الشــدائد والملمــات، أنهــم أهل عطــاء وفداء، 
وقدمــوا أمثلــة تحتــذى فــي التضحية من أجــل رفعة الوطن 

والحفــاظ علــى أمنه وســالمته.
ــروي قصصــًا  ــة ت ــة غالي ــوم الشــهيد مناســبة وطني وســيظل ي
تجســد معانــي البطولــة والفــداء، وترســخ فــي نفــوس األجيــال 
الجديــدة قيــم حــب الوطــن واإلخــالص والتفاني من أجــل رفعته 

وإعــالء رايتــه خفاقــة فــي ســماء العــزة والكرامــة«.وام

أكــد ســمو الشــيخ عمــار بــن حميد النعيمــي ولي عهــد عجمان 
أن التناغــم بيــن قــادة اإلمــارات وشــعبها فــي اســتحضار ذكــرى 
شــهداء اإلمــارات وتخليــد بطوالتهــم فــي صفحــات التاريــخ هــو 
دليــل علــى أصالــة القيــم والمبــادئ اإلماراتيــة التــي رســخها قادة 
الوطــن المؤسســون فــي غــرس روح االتحــاد في النفــوس وبرهان 

علــى أن ابتالءاتنــا واحــدة وفرحتنــا واحــدة.
جــاء ذلــك فــي الكلمــة التــي وجههــا ســموه إلــى مجلــة »درع 

الوطــن« بمناســبة يــوم الشــهيد وفــي مــا يلــي نصهــا:
ــوم  ــرى ي ــر ذك ــن مــن نوفمب ــي الثالثي ــوم ف ــا الي »تحــل علين
الشــهيد اإلماراتــي الــذي يصــادف يــوم ارتقــاء أول شــهيد إماراتي 
فــي معركــة طنــب الكبرى عــام ١97٠م الذي قدم روحــه الطاهرة 
ــات  ــوم بطــوالت وتضحي فــداًء للوطــن، ونســتذكر فــي هــذا الي
ــى  ــوب يســكنها الحــزن عل ــرار بقل ــع شــهداء اإلمــارات األب جمي
فــراق أبنائنــا البواســل ونفــوس يمألهــا الفخــر واالعتــزاز بأمجــاد 
ســطرتها دمــاء وأرواح أبنــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

فــي كل عــام يمــر علينــا تجتمــع نفــوس أبنــاء اإلمــارات مــن 
قــادة كــرام وشــعب عزيــز علــى ذكــرى التضحيــات المجيــدة التي 
بذلهــا شــهداء الوطن البواســل تعظيما وتقديرًا ألســمائهم الخالدة 
فــي ذاكــرة الوطــن ووفــاًء لمــا قدمــوه مــن بطــوالت جليلــة فــي 
مياديــن القتــال ذودا عــن حمــى البــالد مــن كل حاقــد وحاســد 
ــه واســتقراره وحفظــًا لمكتســباته  ــزا ألمــن الوطــن وأمان وتعزي
وإنجازاتــه وكرامــة شــعبه ودفاعــًا عن الحــق والشــرعية والحفاظ 
علــى حيــاة اإلنســان مهمــا كان وأينما كان في شــتى بقــاع األرض.

إن هــذا التناغــم بيــن قــادة اإلمــارات وشــعبها فــي اســتحضار 
ذكــرى شــهداء اإلمــارات وتخليــد بطوالتهــم فــي صفحــات التاريخ 
هــو دليــل علــى أصالــة القيــم والمبــادئ اإلماراتيــة التــي رســخها 
قــادة الوطــن المؤسســون فــي غــرس روح االتحــاد فــي النفــوس 
ــا واحــدة ونتمســك  ــا واحــدة وفرحتن وبرهــان علــى أن ابتالءاتن

بأيادينــا وأيــادي أهالــي الشــهداء ونقــول لهــم إننــا نفخــر ونعتــز 
ببطــوالت أبنائهــم ونحملهــا وســاما مشــرفا علــى صدرونــا.

لقــد أثبتــت قواتنــا المســلحة أنهــا درع الوطن الحصين والســد 
المنيــع الــذي يحتمــي خلفــه وطننــا وشــعبنا وإننا نقــدر جهودهم 
المباركــة وبطــوالت جنودهــم الذيــن أرخصــوا دماءهــم الزكيــة 
نصــرة لدينهــم ووطنهــم وكرامــة اإلنســان حتــى ارتقــت أرواحهم 
الطاهــرة إلــى أعلــى الجنــان حامليــن شــرف الشــهادة والذكــرى 
الطيبــة فــي وجــدان شــعب اإلمــارات علــى مــر الزمــان مخلديــن 

أســماءهم وذكراهــم فــي تاريــخ الوطــن”.وام

ــد  ــن راش ــعود ب ــن س ــد ب ــيخ راش ــمو الش ــال س ق
المعــال ولــي عهــد أم القيويــن إنــه فــي يــوم الثالثيــن 
مــن نوفمبــر مــن كل عــام يســتحضر شــعب االمــارات 
اعلــى قيــم الــوالء الوطنــي والعطــاء التي ســطرها أبناء 

الوطــن بــكل اقتــدار بأحــرف مــن نــور.
ــة  ــر مجل وأضــاف ســموه ــــ فــي كلمــة وجههــا عب
»درع الوطــن« بمناســبة يــوم الشــهيد ــــ أننــا نعاهــد 
الجميــع بــأن يظــل شــهداء الوطــن وذكراهــم الطيبــة 

ــًا. ــا جميع وبطوالتهــم محــل اعتزازن
وفيمــا يلــي نــص الكلمــة.. »فــي يــوم الثالثيــن 
مــن نوفمبــر مــن كل عــام يســتحضر شــعب االمــارات 
ــطرها  ــي س ــاء الت ــي والعط ــوالء الوطن ــم ال ــى قي أعل
أبنــاء الوطــن بــكل اقتــدار بأحــرف مــن نــور، وأســمى 
معانــي البطــوالت والشــموخ ألبطــال قواتنــا المســلحة 
ــة الوطــن  ــدار لتظــل راي الشــجعان بــكل عزيمــة واقت
عاليــة خفاقــة وفــق المبــادئ الوطنيــة التــي نشــأ عليها 
أبنــاء الوطــن لتعزيــز المعانــي العاليــة والقيــم النبيلــة 
ــة  ــال القادم ــون األجي ــباب لتك ــد الش ــات عن والتضحي
مكملــة للمســيرة المباركــة وفــق ارقــى معاييــر الوفــاء 

واالنتمــاء.
ونعاهــد الجميــع بأن يظل شــهداء الوطــن وذكراهم 
الطيبــة وبطوالتهــم محــل اعتزازنــا جميعــا وسيســجل 

التاريــخ أســماءهم بأحرف مــن نور وســيحمل أبناؤهم 
رايــات العــزة والفخــر التي رفعهــا آباؤهــم وأقرباؤهم 
ونعاهــد اهلل بأن نكون راعين ألبناء الشــهداء وأســرهم 

وذويهم.
ــرار  ــهداءنا األب ــد ش ــل ان يتغم ــز وج ــأل اهلل ع نس
بواســع رحمتــه ويســكنهم منــازل الشــهداء والصديقين 

وحســن أولئــك رفيقــًا«. وام

حاكم رأس الخيمة: األمم تبنى بتضحيات أبنائها المخلصين

ولي عهد الشارقة: يوم الشهيد ينقل إلى أبنائنا معاني متوارثة في حب الوطن

ولي عهد الفجيرة: شهداء اإلمارات قدموا دروسًا عظيمة في حب الوطن

ولي عهد رأس الخيمة: شهداء الوطن نجوم تزين سماء اإلمارات

سعود المعال: يوم الشهيد يجسد التالحم بين القيادة وأبناء الوطن

حمدان بن محمد: اإلمارات ستبقى أبد الدهر عزيزة أبية بتضحيات أبنائها

عمار النعيمي: استحضار ذكرى شهداء اإلمارات دليل على أصالة القيم والمبادئ اإلماراتية

ولي عهد أم القيوين: نعاهد الجميع بأن يظل شهداء الوطن وذكراهم الطيبة وبطوالتهم محل اعتزازنا

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م06

أصدر صاحب الســمو الشيخ 
ــوم  ــن راشــد آل مكت محمــد ب
ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي نائ
ــوزراء »رعــاه اهلل«،  مجلــس ال
ــي  ــارة دب ــًا إلم ــه حاكم بصفت
المرسوم رقم )٤7( لسنة ٢٠٢١ 
بتشــكيل مجلس أمناء مؤسســة 
دبــي للمســتقبل برئاســة ســمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بن 
ــد  ــي عه ــوم ول ــد آل مكت راش
دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

أمنــاء  مجلــس  ويضــم 
المؤسسة في عضويته.. معالي 
محمــد عبداهلل القرقــاوي، نائبًا 
للرئيــس والعضــو الُمنتــدب، 
ومعالــي عمر ســلطان العلماء، 
عضــوًا ونائبًا للعضــو المنتدب، 
ومعالي عهــود خلفان الرومي، 

ومعالــي الدكتــور أحمد بالهول 
عبــداهلل  ومعالــي  الفالســي، 
المــّري،  بــن طــوق  محمــد 
إضافــة إلــى كل مــن القائــد 
ــر  ــي، ومدي ــرطة دب ــام لش الع
عام بلديــة دبي، والمدير العام 
ورئيس مجلس المديرين لهيئة 
ــرق والمواصــالت، ومديــر  الطُّ
عــام هيئــة الصحــة فــي دبــي، 
والعضــو المنتــدب والرئيــس 
التنفيــذي لهيئــة كهربــاء ومياه 
دبــي، ومديــر عــام هيئــة دبــي 
ــرة  ــام دائ ــر ع ــة، ومدي الرقمي
االقتصــاد والســياحة فــي دبي، 
ومدير عام المكتــب التنفيذي.
وُيعمــل بهــذا المرســوم من 
ــي  ــر ف ــدوره، وُينش ــخ ُص تاري

الجريــدة الرســمية.وام

أكد نادي دبي للصحافة أنه عماًل بتوجيهات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، وبمتابعة من سمو الشيخ أحمد 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي 
لإلعالم، فقد تم البدء بالفعل لإلعداد للدورة 
األولى من »جائزة اإلعالم العربي« والتي كشف 
النادي عن إطالقها أمس االثنين خالل حفل 
تكريم الفائزين ضمن الدورة العشرين لجائزة 
الصحافة العربية، والتي ستتحول اعتباراً من 
العام المقبل إلى إطارها الجديد، لتصبح أكثر 
شمولية تحت مسمى »جائزة اإلعالم العربي« 
بإضافة فئتين إلى جانب الصحافة العربية، 
وهما فئتا: اإلعالم المرئي واإلعالم الرقمي.

نائب  المّري،  غانم  منى  سعادة  وأكدت 
رئيس مجلس دبي لإلعالم ورئيسة نادي دبي 
للصحافة، الجهة المنظمة للجائزة، أن توجيهات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
كانت واضحة بضرورة تطوير الجائزة بأسلوب 
يواكب التطورات العلمية الحاصلة في مجال 
اإلعالم عالميًا، تأكيداً لمكانة دولة اإلمارات 
كرائدة في مجال التطوير، ومكانة دبي كعاصمة 
لإلعالم العربي، وامتداداً لما قدمته من إسهامات 
كانت بدايتها منذ أكثر من عشرين عامًا، من 
خالل جائزة الصحافة العربية ومنتدى اإلعالم 
العربي، وغيرهما من مبادرات نوعية هدفت في 
مجملها إلى االرتقاء بمجاالت العمل اإلعالمي 
المبدعة في  بالطاقات  والنهوض  المختلفة، 
مجال اإلعالم، وتعزيز الحافز على رفع سقف 
اإلجادة اإلعالمية وتطوير الرسالة والخطاب 

اإلعالمي لتبني لغة العصر وأدواته.
وأوضحت سعادتها أن اإلطار العام لجائزة 
اإلعالم العربي، يراعي تمديد نطاق الجائزة 
لتكون أكثر شمولية بتضمين قطاعين جديدين 
في منتهى األهمية لكونهما يستحوذان في الوقت 
الراهن على اهتمام شريحة كبيرة من الجمهور، 
االتصال  عالم  في  الكبير  التطور  مع  خاصة 
وخروج اإلعالم من نطاقه التقليدي المحصور 
في صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون وأجهزة 
المذياع، إلى منصات جديدة أصبح المتلقي 

يحملها اليوم في تنقله وترحاله من خالل أجهزة 
الهواتف الذكية، التي أصبحت اليوم منافسًا 
قويًا للصحيفة والتلفزيون والراديو، السيما 
مع التطور الذي أخذ اإلعالم من إطار أحادي 
االتجاه من المؤسسة اإلعالمية إلى المتلقي، إلى 
فضاء تفاعلي أوسع يسمح للمتلقي أن يتعامل 
مع المحتوى وأن يتحكم في كيفية وتوقيت 
حصوله عليه بما يتوافق مع رغباته وظروفه.

وأشارت رئيسة نادي دبي للصحافة إلى 
أن فريق العمل بدء على الفور وعقب يوم 
واحد من اإلعالن عن إطالق الجائزة على وضع 
الخطوط العريضة لخطة العمل خالل األشهر 
المقبلة في ضوء التصور األساسي واألهداف 
الرئيسية التي تمت صياغتها للجائزة في إطارها 
الجديد، وذلك اتباعًا لتوجيهات سمو الشيخ 
أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة 
سرعة العمل على بناء الهيكل العام الجديد 
للجائزة والفئات األساسية وما سيندرج ضمنها 
من فئات فرعية، تراعي التطور السريع الناتج 
عن الثورة التكنولوجية وما أثمرته من تقنيات 
جديدة بدلت العديد من أساليب العمل اإلعالمي 

التقليدية، لتحفيز إعالمنا العربي أن يكون 
مواكبًا بل ومتميزاً بحثه على المنافسة في 
تبني األدوات والتقنيات واألساليب الجديدة 
في تقديم رسالة إعالمية متطورة تواكب العصر 
وتضمن رضا المتلقي وتؤكد والءه بداًل من 
خسارته في المنافسة التي هي اليوم على 

أشدها عالميًا في هذا المجال.
العربي«  اإلعالم  »جائزة  إطالق  ويأتي   
كفصل جديد في مسيرة نادي دبي للصحافة 
الذي واصل خاللها على مدار ما يزيد على 
عقدين من الزمان ومنذ تأسيسه بفكرة من 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
وانطالق أعماله في العام ١999، رسالته في 
التي  والفعاليات  والبرامج  المبادرات  إبداع 
تسير جميعها في خط واحد وهو تعزيز كفاءة 
قطاع اإلعالم سواء على المستوى المحلي أو 
في اإلطار العربي األشمل، حيث كان لما قدمه 
النادي من إسهامات طوال تلك الفترة أثره في 
اختيار دبي »عاصمة لإلعالم العربي«، حيث 
تدعم الجائزة الجديدة هذا الدور لدبي، التي 
تميزت في المجال اإلعالمي أسوة بتميزها 
في باقي القطاعات التنموية األخرى والتي 
تصدرت معها مؤشرات التنافسية العالمية في 

أكثر من مجال.
من جانبها، أوضحت ميثاء بوحميد، مديرة 
نادي دبي للصحافة أن رؤية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل 
طالما مثلت مصدر إلهام للنادي في مبادراته 
وخطواته المختلفة، مع كون سموه مشغواًل 
طوال الوقت بكيفية وضع تجارب دبي الناجحة 
في متناول جميع األشقاء واألصدقاء بهدف 
تعميم النفع وفي مختلف المجاالت، مشيرة 
إلى أن كل المبادرات النوعية التي أطلقها النادي 
طوال تاريخه والتي كان لها أثرها وبصمتها 
الواضحة على صفحة اإلعالم العربي كانت 
بتوجيهات من سموه، بما في ذلك جائزة 
الصحافة العربية التي كرمت على مدار عشرين 
عامًا أكثر من ٣٠٠ شخصية صحافية مبدعة 
من بين ١٠٠ ألف صحافي شاركوا بأعمالهم 
في دوراتها المتعاقبة طموحًا للوصول إلى 

منصة التكريم.

قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر 
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أمس 
االثنين بزيارة جناحي المكسيكَ وليبيريا 

المشاركين في »إكسبو ٢٠٢٠ دبي«.
جناح  زيارته  خالل  معاليه  واطلع 
المكسيك حيث كان في استقباله سعادة 
مارثا جاراميليو مفوض عام الجناح وعدد 
من المسؤولين على أروقة الجناح المختلفة 
التي تضم أصالة الثقافة والتراث المكسيكي 
وحضارة شعب المايا أحد أهم الحضارات 
التي ينحدر منها المكسيكيون ويبلغ عمرها 
أكثر من ٤ آالف عام.. كما شاهد معاليه 
عرضًا على شاشات ضخمة ذي أبعاد ثالثية 
حول التنوع البيئي والطبيعة الخالبة التي 

تشتهر بها المكسيك.
وخالل زيارته لجناح جمهورية ليبيريا 
بمنطقة الفرص.. اطلع معاليه على اإلمكانات 
المتاحة في قطاعات عديدة مثل الزراعة 
إلى  إضافة  التحتية،  والبنية  والسياحة 

بالثقافات  والزاخر  المبهر  البلد  تاريخ 
للحرية. والعاشق  الواعد   والمستقبل 

الملهمة  التجربة  إلى  كما تعرف معاليه 
لألسطورة اإلفريقية جورج وياه، الرئيس 

الحالي لجمهورية ليبيريا النموذج الرائع 
الفريدة  النماذج  وهو  المستقبل،  لصنع 
التي يجب أن يتعلم منها الشباب كيف 

يصنع من موهبته مستقباًل أفضل. وام

الجذعية  للخاليا  أبوظبي  مركز  أعلن 
جاهزيته لتطبيق عالج معتمد دوليًا لمرض 
التصلب اللويحي والذي يعتمد على زراعة 

الخاليا الجذعية
وأوضح المركز أن العالج سيكون ضمن 
AD- ( برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام

BMTÒ( و الذي تم إطالقه خالل شهر يوليو 
عام ٢٠٢٠. 

ويعد برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام 
أول برنامج لزراعة الخاليا الجذعية في دولة 
المتحدة حيث نجح في  العربية  اإلمارات 
عالج ١٠ من المرضى الذين كانوا يعانون من 
األورام الدموية الخبيثة مثل األورام اللمفاوية 

وسرطان الدم والورم النخاعي المتعدد. 
وأكد مركز أبوظبي للخاليا الجذعية أن 
برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام اصبح 
قادًرا على توسيع نطاقه والبدء في معالجة 

أمراض المناعة الذاتية مثل التصلب اللويحي.
ويأتي هذا اإلعالن بعد سلسلة النجاحات 
المتعددة التي حققها مركز أبوظبي للخاليا 
الجذعية )ADSCC( في العامين الماضيين 
بما في ذلك تطوير عالج مبتكر لمرض كوفيد 

)UAE Cell19Ò( و الذي أظهر نتائج ممتازة 
وآمنة وفعالة في عالج ما يقرب من ١٣ ألف 
مريض إلى جانب التجربة األولى من نوعها 
 “  CAR-T ”إلنتاج الخاليا المناعية المبرمجة
وأول برنامج “ للفصادة الضوئية “ في البالد.

كّرمت حكومة دولة اإلمارات الفرق المشاركة 
في الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية، 
تحت شعار دفعة »حجر األساس ألولويات 
وطنية طموحة«، التي شارك فيها نحو ١5٠ 
جهة حكومية وخاصة عملت ضمن فريق واحد 
لتطوير حلول مبتكرة وفعالة لـ ٤ تحديات 
حيوية وتنفيذها خالل ١٠٠ يوم، بما يعزز جهود 
االرتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتسريع وتيرة 

اإلنجاز لتحقيق األهداف التنموية الشاملة.
المسرعات  من  السابعة  الدفعة  وركزت 
الحكومية على تعزيز التعاون والتكامل بين 
الحكومي  القطاعين  من  المشاركة  الجهات 
والخاص، وتوحيد األولويات ومواءمة التوجهات 
المستقبلية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق 
المستهدفات ضمن الفترة المحددة، من خالل 
منهجية عمل المسرعات الحكومية التي تقوم 
على المرونة واالبتكار في إيجاد الحلول لتسريع 
اإلنجاز وتحقيق نتائج طموحة وملموسة ضمن 

فترة التحدي.
وشملت الدفعة السابعة للمسرعات الحكومية 
٤ تحديات رئيسية هي »البيانات اإلماراتية« 
»العاملين والمنشآت«، و«منظومة اإلقامة« 
و«األداء اللوجستي« »النافذة الوطنية الموحدة 
للخدمات التجارية واللوجستية« و«االستراتيجية 
الوطنية للبلوك تشين ٢٠٢١«، حيث عملت 
مبتكرة  إيجاد حلول  على  المشتركة  الفرق 
للتحديات وتسريع تنفيذها في مختلف القطاعات 
المحددة على مستوى الدولة خالل فترة ١٠٠ 

يوم لرحلة المسرعات الحكومية.
حضر التكريم معالي المهندس سهيل بن 
محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية 
التحتية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة 
للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات 
العمل عن ُبعد، وسعادة عبد اهلل ناصر لوتاه 
مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة 
المهندس حسن المنصوري وكيل وزارة الطاقة 
والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، 
وسعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون 
مجلس الوزراء لشؤون االستراتيجية، وسعادة 
محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية 
في حكومة دولة اإلمارات، وسعادة المهندس 
ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم 
االتصاالت والحكومة الرقمية، وسعادة حنان 

منصور أهلي مدير المركز االتحادي للتنافسية 
خرباش  مطر  والعميد  باإلنابة،  واإلحصاء 
المعلومات في  تقنية  إدارة  الساعدي مدير 
الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك 
وأمن المنافذ، ومحمد الزرعوني نائب مدير 
عام هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية 

لقطاع المعلومات والحكومة اإللكترونية.
وأكد معالي المهندس سهيل بن محمد فرج 
فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، 
أن القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات وعلى رأسها 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل«، وأخيه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ 
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، 
يولون منظومة األداء اللوجستي أهمية بالغة، 
من خالل إطالق المبادرات النوعية واستحداث 
القوانين والتشريعات الداعمة للتوجهات الحكومية 
والمرتبطة باألداء اللوجستي بصفتها أحد أهم 

المحاور المتعلقة بالتنمية الشاملة.
الوطنية  للنافذة  »سيكون  معاليه:  وقال 
واللوجستية،  التجارية  للخدمات  الموحدة 
المستدامة  البيئة  قطاع  نقل  في  بارز  دور 
والبنية التحتية المتكاملة والتي تعرف باسم 
األداء اللوجستي إلى مستويات جديدة من 
أدوات  على  باالعتماد  والفاعلية،  الكفاءة 
القيادة  تطلعات  تلبية  على  قادرة  مبتكرة، 
والمستهدفات  اإلمارات  لدولة  الرشيدة 
المستقبلية المعززة والداعمة لمنظومة االقتصاد 
الوطني، وقد وّفرت المسرعات الحكومية بيئة 
خصبة داعمة لجهود الوزارة وعملها الحثيث 

ومشاريع  مبادرات  لتصميم  والمتواصل 
اللوجستي  األداء  مستهدفات  تدعم  ريادية 
للخمسين عامًا المقبلة، في ظل المتغيرات 
واالستثنائية«. الصعبة  والظروف   العالمية 

وأثنى معاليه على فريق عمل مسرع »تحدي 
األداء اللوجستي لدولة اإلمارات، والذي يتضمن 
مشروع إنشاء النافذة الوطنية الموحدة للخدمات 
التجارية واللوجستية، مؤكداً أهمية دور هذه 
المنصة في تحقيق مستهدفات دولة اإلمارات 
األداء  منظومة  في  عالميًا  رائدة  تكون  بأن 
اللوجستي، وتطوير الخدمات اللوجستية كواحدة 
من الركائز األساسية للخمسين عامًا المقبلة 
وصواًل لمئوية اإلمارات ٢٠7١، ومستهدفات 

التنمية الشاملة.
في السياق ذاته، أكد معالي الدكتور ثاني 
بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، 
أن دولة اإلمارات تواصل مسيرتها التنموية 
الشاملة، تنفيذًا للرؤية االستشرافية للقيادة 
الرشيدة، من خالل إنجازات متميزة ومبادرات 
مبتكرة ومشاريع فريدة على مستوى المنطقة 
والعالم، ما يسهم في االرتقاء بمكانة اإلمارات 
لتكون في مصاف الدول األفضل عالميًا في 
مختلف المجاالت، عبر تحقيق قفزات نوعية 
جديدة في كافة القطاعات الحيوية، خصوصًا 
القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل القائم 

على المعرفة واالبتكار والنمو المستدام.
وأضاف معاليه: »تمثل اإلنجازات الرائدة التي 
حققها فريق المسرعات الحكومية في تطوير 
المنصة الموحدة لنظام اإلقامة بالدولة، في 
إطار الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية، 
خطوة مهمة في تعزيز مكانة الدولة وجهًة 
عالميًة لجذب االستثمارات النوعية واستقطاب 
واستبقاء المواهب والكفاءات وأصحاب األفكار 
الخالقة، وتعزيز مساهمتهم البناءة في مسيرة 
التنمية في الدولة، ومن شأنها أن تحقق نقلة 
نوعية في أنظمة اإلقامة وتوفير منظومة شفافة 
ومترابطة وسهلة اإلجراءات، وبما يرفع تنافسية 
ومرونة سوق العمل في الدولة، ويواكب ويتفوق 
على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. 
ويدعم الرؤية المستقبلية للدولة بأن تكون 
الوجهة المثلى للعيش والعمل واالستثمار وريادة 

األعمال والتعليم«. وام
التفاصيل في الموقع اإللكتروني

ترأس معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب 
السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر، وفد 
دولة اإلمارات المشارك في الدورة الثالثة للمنتدى الحكومي الذي تستضيفه 
المملكة العربية السعودية، لمناقشة تحديات مكافحة جرائم االتجار بالبشر 

في الشرق األوسط.
وأكد معاليه - في كلمة له خالل المنتدى - أهمية هذه االجتماعات 
والمنتديات على المستويين اإلقليمي والدولي والتي تعكس مدى الحرص 
على العمل سوياً للحد من هذه الجريمة التي تمس حقوق األفراد األساسية، 

وتتنافى مع المبادئ اإلنسانية والحق في العيش الكريم.
وتقدم معاليه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية الستضافتها المنتدى 
وكذلك إلى مملكة البحرين الشقيقة على تبنيها مهام األمانة العامة الدائمة 
للمنتدى، مؤكدا التزام واستمرار جهود دولة اإلمارات في العمل على 
تخفيف معاناة ضحايا االتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، وحرصها 
على وضع حد نهائي لهذه الجريمة على نحو ينسجم مع أهداف التنمية 
المستدامة )٢٠٣٠( لألمم المتحدة الداعية إلى وضع حد نهائي لهذه الجريمة.

وقال معاليه: »إن استضافة الدولة لـ«إكسبو ٢٠٢٠ دبي« تعد فرصة 
هامة وحيوية لتنفيذ البرامج التي تساهم في دعم الجهود الدولية في 
تعزيز حماية حقوق اإلنسان وباألخص ما يتعلق بمكافحة جريمة االتجار 
باألشخاص، مشيدا في هذا الصدد بالبرامج التي نفذتها الدولة مع آليات 
األمم المتحدة ومن ضمنها ورشة العمل اإلقليمية حول مكافحة االتجار 
بالبشر عبر المطارات الدولية وذلك بالشراكة مع مكتب األمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة«.
وأشار معاليه إلى أن دول المنطقة، ومن ضمنها دولة اإلمارات سعت 
بشكل كبير وفعال في تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية للمساهمة في 
مكافحة جريمة االتجار بالبشر بكافة أنواعها وحماية الضحايا المحتملين.

وقال معاليه: »حرصت دولة اإلمارات على تعزيز تعاونها مع العديد 
من الدول لمكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا، وذلك من خالل توقيع 
8 مذكرات تفاهم ثنائية حتى اآلن، والتي ساعدت في تسهيل التواصل 
مع الجهات المعينة بين الطرفين لتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة 

بأفضل الممارسات في تحديد الضحايا، والتعامل مع قضايا االتجار بالبشر، 
والعودة اآلمنة والطوعية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، وتوقيع وزارة 
الموارد البشرية والتوطين أكثر من ١5 مذكرة وبروتكول تعاون مع الدول 
المصدرة للعمالة، وذلك لتنظيم استقطاب العمالة إلى الدولة وفق سياسات 
وإجراءات تهدف إلى حمايتهم من أساليب الخداع واالحتيال التي تمارسها 

مكاتب التوظيف واالستقدام«.
وأضاف معاليه: »تحرص دولة اإلمارات، ممثلًة باللجنة الوطنية لمكافحة 
االتجار بالبشر، على إطالق تقريرها السنوي الذي يتضمن كافة الجهود 
الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، حيث نفذت الدولة العديد من برامج 
التدريب خالل عام ٢٠٢٠ استفاد منها أكثر من ٢5٦٠ مختصاً من السلك 
القضائي والشرطي ومنافد الحدود والمفتشين باإلضافة إلى توعية نحو 
١.٦ مليون شخص يمثلون فئات مختلفة ومنها طلبة المؤسسات التعليمية 

والعمالة وأرباب العمل والبعثات الدبلوماسية«. وام

أكد معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار 
رئيس الدولة أن يوم الشهيد مناسبٌة تبعث في 
نفوس أبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة 
مشاعر الفخر والعّزة والوالء للوطن، إذ ُيخّلد 
بأرواحهم  الذين ضّحوا  بطوالت اإلماراتيين 
في ميادين الشرف والكرامة من أجل أن تظّل 
راية البلد خّفاقًة، مسّطرين بذلك تضحياٍت 
دّونت أسمى دروس اإلخالص للوطن، والوالء 

لقيادته الرشيدة.
بمناسبة  له  كلمة  في   - معاليه  وأضاف 
»يوم الشهيد« - : » ُيعّد هذا اليوم، مناسبًة 
قواتنا  ألبطال  وإكبار  إجالل  تحية  لتوجيه 
المسلحة وأفراد أجهزتنا األمنية، والعاملين 
في الميادين اإلنسانية، وأبناء شعب اإلمارات 
الساهرين على حماية الوطن ودعم استقراره 
داعين  كافة،  المناطق  في  نهضته  وترسيخ 

المولى عّز وجّل أن ُيديم على بالدنا نعمة 
األمن واالستقرار واالزدهار”.

وقال: » ُنعاهد قيادتنا الحكيمة أن نظّل 
أوفياء لوطننا، وأن نبذل الغالي والنفيس في 
سبيل رفعته، مسترشدين بحكمتها، ومستلهمين 
تضحيات شهدائنا األبرار الذين أوفوا ما عاهدوا 
عليه اهلل والقيادة، لتظّل دولة اإلمارات موطن 
أمن ودولة سالم ونموذج استقرار ونهضة”.وام

بمرسوم أصدره محمد بن راشد 

تشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل برئاسة حمدان بن محمد
عقب يوم واحد من إطالقها أمام جمع من كبار اإلعالميين العرب 

نادي دبي للصحافة: عماًل بتوجيهات محمد بن راشد.. بدء العمل لإلعداد 
للدورة األولى لجائزة اإلعالم العربي

سلطان الجابر يزور جناحي المكسيك وليبيريا في »إكسبو دبي«

مركز أبوظبي للخاليا الجذعية سيبدأ العالج األول من نوعه في اإلمارات 
باستخدام زراعة الخاليا الجذعية لمرض التصلب اللويحي 

تحت شعار دفعة »حجر األساس ألولويات وطنية طموحة« 

حكومة اإلمارات تكرم فرق الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية

أكد التزام اإلمارات بالعمل على تخفيف معاناة ضحايا االتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم

 أنور قرقاش يترأس وفد الدولة المشارك بالدورة الثالثة للمنتدى الحكومي بالسعودية

أحمد الزعابي: يوم الشهيد مناسبٌة تبعث مشاعر الفخر والعّزة والوالء للوطن

سلطان الجابر خالل الزيارة

أنور قرقاش خالل ترؤسه وفد الدولة

دبي - الوطن

150 جهة حكومية 
وخاصة عملت على 

تطوير حلول مبتكرة 
لـ 4 تحديات حيوية

منى المّري: الجائزة تمهد لنقلة 
جديدة في مجال اإلبداع اإلعالمي 

على امتداد المنطقة العربية
ميثاء بوحميد: سنعمل مع 

المجتمع اإلعالمي العربي لخروج 
الجائزة على أكمل صورة ممكنة

شارك مركز تريندز للبحوث واالستشارات 
في ملتقى »الريادة في األوساط األكاديمية: 
التعــاون األكاديمــي واالتفــاق اإلبراهيمي« 
ــة  ــة ريتشــمان، وكلي ــه جامع ــذي نظمت ال
لودر للحكم والدبلوماســية واالســتراتيجية، 

ومجلــس األعمال اإلماراتي- اإلســرائيلي.
ومثلت »ترنيدز« في الملتقى األســتاذة 
اليازيــة الحوســني مديــرة إدارة االعــالم 
بالمركــز، التــي بينت أن التعاون األكاديمي 
اإلماراتــي - اإلســرائيلي، يمثــل أحــد أهــم 
إنجازات االتفاق اإلبراهيمي،إذ يمكن لتلك 
األشــكال مــن التعــاون أن تعــزز المشــاركة 
االقتصاديــة  األفــراد والمؤسســات  بيــن 
والحكوميــة. وتناولت بعــض أوجه التعاون 
منــذ اإلعــالن عــن االتفــاق في عــام ٢٠٢٠، 
وكذلك الفرص التي ستكون متاحة مستقباًل 
لتطوير العالقات بين البلدين في المجالين 

األكاديمــي والبحثي.
ترينــدز  »مركــز  أن  إلــى  وأشــارت 
للبحــوث واالستشــارات« و«مركــز موشــيه 
ديان لدراســات الشــرق األوســط وأفريقيا« 
ــرة  ــا مذك ــب وقع ــل أبي ــة ت ــع لجامع التاب
تفاهــم تتضمن االضطالع بمشــاريع تعاون 
فــي المجــاالت الجيوسياســية واالقتصاديــة 
ــز  ــع مرك ــا وقَّ ــتركة، كم ــة المش والثقافي
»ترينــدز« اتفاقــًا للتعــاون األكاديمــي مــع 
ــا  ــدوة نظمه ــا فــي أعقــاب ن جامعــة حيف
مركــز عــزري للسياســات واالســتراتيجيات 
البحرية التابع للجامعة في ديسمبر ٢٠٢٠. 
وُدعــي الباحثون فــي »تريندز« للمشــاركة 
فــي الندوة التي دار موضوعها حول »دول 

الخليــج: مــن المحيــط إلــى المركــز”.
وذكــرت أن »ترينــدز« ومركــز موشــيه 
ديــان لدراســات الشــرق األوســط وأفريقيــا 
يعمــالن على إصدار كتــاب يركز على دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة،ويســلط الضوء 
على التاريخ والحاضر وجســر الســالم الذي 
ُبنــي مــن أجــل تحقيــق التســامح والتنميــة 
ــك  ــي الشــرق األوســط. وذل واالزدهــار ف
ــر  ــي ٢7 أكتوب ــان ف ــم الطرف ــد أن نظ بع

٢٠٢١، فــي تل أبيب ندوة مشــتركة بشــأن 
ــاق اإلبراهيمي. االتف

وأوضحت الحوسني أنه يمكن للباحثين 
اإلماراتيين االســتفادة مــن القاعدة البحثية 
فــي إســرائيل، والتعــاون مــع شــركاتها 
العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا، كمــا 
ــتفادة  ــرائيليين االس ــاء اإلس ــن للعلم يمك
مــن االســتثمارات اإلماراتيــة المتناميــة في 
المجــال البحثــي، ومن النســيج المجتمعي 
فــي دولة اإلمــارات، حيث تتســم التركيبة 
ــة  ــن البني ــر، وم ــوع الكبي ــكانية بالتن الس
التحتيــة التكنولوجية في مجاالت من قبيل 
الحوسبة. ورجحت أن تركز أشكال التعاون 
مســتقباًل على الــذكاء االصطناعــي، وعلوم 
الكوانتــوم )العلــوم الكّميــة أو الكمومية(، 
ــن  ــراء، واألم ــات الصح ــة، ودراس والزراع
المائي، واألمن الســيبراني )أو أمن الفضاء 

ــي(، والطاقة. اإللكترون
كمــا تطرقــت مديــرة إدارة اإلعــالم 
فــي ترينــدز إلــى الــدور الــذي تضطلــع بــه 
الحكومــة فــي تشــجيع التعــاون األكاديمي 
والســماح بــه. وقالــت إن التعــاون لــم 
يبــدأ مــن الصفــر. فقــد اشــترك الباحثــون 
اإلماراتيــون واإلســرائيليون في إصدار ٢٤8 
ورقــة مــا بيــن عامــْي ٢٠١7 و٢٠١9، وفقــًا 
لقاعــدة بيانــات »ســكوبس«. كماســبق 
ــي  ــة نيويورك-أبوظب ــي جامع لدارســين ف
االشــتراك مــع باحثين في إســرائيل وبلدان 
أخرى قبل اإلعالن عن االتفاق اإلبراهيمي.

وذكــرت أنــه ثمــة العديــد مــن أشــكال 
التعاونيــن البحثــي واألكاديمــي القائمــة 
حاليًابيــن البلديــن، بمــا فــي ذلــك تنفيــذ 
المشاريع البحثية المشتركة، وتبادل أفضل 
الممارســات األكاديميــة، وتنظيم األنشــطة 
المفيــدة للجانبيــن، والتدارس بشــأن إدارة 
الميــاه واألمــن المائــي والمســائل البيئيــة. 
مشــيرة إلــى أن الباحثيــن مــن كال البلديــن 
ــمل  ــدة تش ــاالت عدي ــي مج ــون ف يتعاون
االقتصــاد واألعمــال التجاريــة والتعليــم 
وعلــم النفــس واألبحــاث الطبيــة والــذكاء 
االصطناعي والقضايا الجيوسياسية والعالقات 

الدوليــة والدراســات األمنيــة.
وتحدثــت اليازية الحوســني عن تجربتها 
التدريبيــة فــي جامعــة تــل أبيــب، وقالــت 
أنــه من خالل تجربتهــا فيالتعامل مع مركز 
موشــيه ديــان لدراســات الشــرق األوســط 
مســتقبلية  فرصــًا  تــرى  وأفريقيا،فإنهــا 
لــكال  تعــد بعالقــات ســلمية مزدهــرة 
البلدين،مشــيرة إلــى أنهــا التحقــت بمركــز 
موشــيه ديــان كمتدربــة لمــدة شــهر، حيث 
عملــت مــع أعضــاء المركــز علــى تنظيــم 
أول مؤتمــر مشــترك مــع مؤسســة فكريــة 
إماراتيــة مســتقلة. وأعربــت عــن تثمينهــا 
للفرصــة التــي اتيحــت لهــا خــالل الــدورة 
التدريبيــة لفهــم اإلســرائيليين عــن قــرب، 
مبينــة أنها تتطلع الســتمرار التعاون المثمر 
وتوســيع نطاقــه بحيــث يشــمل المزيد من 

فــرص التعــاون فــي المســتقبل. 

»تريندز« يشارك في ملتقى »الريادة في األوساط األكاديمية: 
التعاون األكاديمي واالتفاق اإلبراهيمي«

أبوظبي - الوطن
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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس 
األعلى حاكم رأس الخيمة أن االحتفال بيوم الشهيد هو رسالة تقدير 
وعرفان من قيادة وشعب اإلمارات إلى أرواح أبطال سطروا أقوى 
مالحم التضحية والعطاء الالمحدود في ساحات الوغى، وضربوا أروع 
األمثلة في تقديم أغلى ما يملكون للذود عن أرض اإلمارات والحفاظ 

عليها عزيزة عصية على كل دخيل.
وقال سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة »درع الوطن » بمناسبة 
له  المغفور  الوالد  اإلمارات هم ورثة قيم  أبناء  إن  الشهيد -  يوم 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه« وإخوانه مؤسسي 
االتحاد، وعلى هديهم ونهجهم تمضي مسيرة التنمية والعمل في 
الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه اهلل« نحو المزيد من االستثمار في اإلنسان، استثمار 
أثبت أنه األكثر نجاعة وأهمية، وما يقدمه أبناء اإلمارات من عطاءات 

في كافة الميادين هو خير دليل.
وفي ما يلي نص الكلمة..

“ُتبنى األمم بتضحيات أبنائها المخلصين، وتعمر البلدان بعطاءات 
الرجال الميامين الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل إعالء شأن 

بالدهم والحفاظ على حضورها البهي في جميع المجاالت.
وقد حبا اهلل دولة اإلمارات رجااًل صادقي العزم، أنقياء السريرة، 
وافري الهمة أقسموا على أن تبقى أرضها منيعة، وأن تظل مدنها موئاًل 
للمحبة والتسامح، وموطنًا للفرح والتالقي بين جميع الثقافات والشعوب.

إن احتفالنا بيوم الشهيد هو رسالة تقدير وعرفان من قيادة وشعب 
والعطاء  التضحية  أقوى مالحم  أبطال سطروا  أرواح  إلى  اإلمارات 
الالمحدود في ساحات الوغى، وضربوا أروع األمثلة في تقديم أغلى 
ما يملكون للذود عن أرض اإلمارات والحفاظ عليها عزيزة عصية 

على كل دخيل.
في هذا اليوم، ونحن على عتبة االحتفاالت بالذكرى السنوية الخمسين 
لقيام االتحاد، نستذكر بفخر قصص الوفاء والتضحية والفداء لضباط 
وجنود قواتنا المسلحة الباسلة الذين شرفوا اإلمارات بإخالصهم، ونؤكد 
لهم وفاءنا لذكراهم الغالية من خالل مواصلة العمل الجاد وتعزيز 
التنمية في جميع المجاالت، والحفاظ على اإلنجازات، واالنطالق بقوة 

وعزيمة نحن صناعة مستقبل أفضل ألجيالنا القادمة.
أبناء اإلمارات هم ورثة قيم الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان »طيب اهلل ثراه« وإخوانه مؤسسي االتحاد، وعلى هديهم 
ونهجهم تمضي مسيرة التنمية والعمل في الدولة بقيادة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« نحو المزيد 
من االستثمار في اإلنسان، استثمار أثبت أنه األكثر نجاعة وأهمية، وما 

يقدمه أبناء اإلمارات من عطاءات في كافة الميادين هو خير دليل.
في يوم الشهيد، نبعث تحية محبة وتقدير ألسر الشهداء وذويهم، 
ونؤكد وقوف قيادة اإلمارات وشعبها إلى جانبهم، فاإلمارات كانت 
على الدوام أسرة واحدة متماسكة، وبيتًا واحداً يشد أبناؤه أزر بعضهم 
ويتداعون إلى التعاضد والتكاتف معًا في جميع المواقف، فهذه ثقافة 
متأصلة نلمسها على امتداد مساحة اإلمارات، ونحرص على تعزيزها، 
فهي تظهر المعدن الحقيقي لنا كشعب جدير باالنتماء لهذه األرض 
الطيبة، شعب محب للحياة، قادر على بناء جسور التواصل والتالقي 

مع مختلف الحضارات والشعوب من منطق إنساني بحت.
ألبنائها،  والسالم  والطمأنينة  األمن  واحة  اإلمارات  تبقى  سوف 
وزوراها وضيوفها من مختلف أنحاء األرض، وستبقى قواتنا المسلحة 
رمز عزة الوطن وكبريائه وشموخه، وسيبقى علمنا خفاقًا في سماء 
الوطن بفضل تضحيات وعطاءات الشهداء التي تشكل هديًا لنا نحو 

مواصلة العطاء والبذل في حب اإلمارات.
في يوم الشهيد، نرفع أكف الضراعة هلل العلي القدير نسأله أن يتغمد 
شهداءنا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، 
وأن يحمي جنودنا األبطال في كافة الميادين، وأن يديم على اإلمارات 

ازدهارها واستقرارها”.وام

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد 
ونائب حاكم الشارقة إنه في يوم الشهيد نترحم على أبطالنا شهداء 
الواجب والوطن من قواتنا المسلحة وجنودها البواسل، وأبطالنا في 

كافة مجاالت البذل والعطاء.
ـ في كلمة له وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة  واضاف سموهـ 
ـ أن المتابُع لمسيرة دولتنا يلحُظ أن هذه النهضة الحضارية  يوم الشهيدـ 
الكبرى التي حققتها بالدنا، شارك فيها كل أفراد المجتمع بتوجيهاٍت 
كريمٍة وسديدة من القيادة الرشيدة، يجمُع بينهم حب الوطن، واإليمان 

بمبادئه، والتمسك بأصالة مجتمعه على هذه الثوابت الوطنية.
وفيما يلي نص الكلمة ..

“في هذا اليوم المهم لمجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهو 
يوم الشهيد، نترحم على أبطالنا شهداء الواجب والوطن من قواتنا 
المسلحة وجنودها البواسل، وأبطالنا في كافة مجاالت البذل والعطاء، 
ممن قدموا كل غاٍل ونفيس من أجل وطنهم، ولم يتوانوا لحظًة واحدًة 
في خدمته وصونه والدفاع عنه بكل عّزة وكرامة ..نترحم عليهم وندعو 

اهلل أن يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.
المتابُع لمسيرة دولتنا يلحُظ أن هذه النهضة الحضارية الكبرى التي 
حققتها بالدنا، وشارك فيها كل أفراد المجتمع بتوجيهاٍت كريمٍة وسديدة 
من القيادة الرشيدة، يجمُع بينهم حب الوطن، واإليمان بمبادئه، والتمسك 
بأصالة مجتمعه على هذه الثوابت الوطنية، التي رّسخها اآلباء المؤسسون، 
الذين غرسوا حب األوطان عماًل وتطبيقًا ..فكانوا نماذجًا حّية للعطاء 
والبذل ..وعلى ذاِت الدرب سارت األجيال الجديدة، من العاملين في 
الكثير، ومن العمِل  الُجهود  القوات المسلحة، وغيرهم، فبذلوا من 
أحسنُه، في مختلف األماكن، وأخلصوا في خدمة مجتمعهم، وبالدهم.

ُنحّيي، في يوم الشهيد، كل جنودنا في القوات المسلحة اإلماراتية 
بتخصصاتها المتكاملة، الذين عملوا بإخالص، ولم يبخلوا بأرواحهم وهي 
أغلى ما عندهم، فتسابقوا في ميادين الدفاع عن الوطن، ولم يتأخروا، 
بل تقدموا الصفوف بأنفسهم واستشهدوا في سبيل عّزة وكرامة اإلمارات 
ليكون اليوم هو يوم تكريمهم واالحتفاء بما قدموه من دروٍس في الوفاء 

وخدمة الوطن، احتفاء يلّيُق بهذه التضحيات الغالية، وبالمثال األعلى 
في خدمة األوطان واألهل.

هذا التقدير والتكريم بيوم الشهيد، يحمُل في طياته الكثير من أصالة 
وقيم مجتمعنا وتميزه، وينقل إلى أبنائنا وبناتنا، معاني متوارثة في حب 
الوطن، واإلخالص والذود عن حماه، وأن التضحيُة بالروح هي أرخص ما 
تكون في سبيل الوطن، وحفظ المجتمع والدفاع عن األرض والعرض.

هكذا كان شهداؤنا ُيقّدمون النماذج واألمثلة والقدوة ألبناء وبنات بالدنا، 
ويسيرون على طريق األجداد واآلباء في النموذج األعلى والمثال األكيد 
على اإلخالص والوفاء، وهو ما مضت عليه بالدنا بكل إباٍء وشموخ، رحم 
اهلل شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين.وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد 
الفجيرة أن يوم الشهيد اإلماراتي هو يوم وطني عظيم في دولة 
اإلمارات، ومناسبٌة لتأكيد القيم الراسخة التي ترّبى عليها المواطن 
اإلماراتي منذ المهد، والتي تقوم على مبادئ الوحدة والتكاتف، 
والتضحية بالغالي والنفيس من أجل صون الوطن وحماية مكتسباته 

الغالية، والمحافظة على أمنه واستقراره.
وأعرب سموه - في كلمة بمناسبة يوم الشهيد عبر مجلة »درع 
الوطن« - عن التقدير واالعتزاز بأبطال الوطن الشجعان الذين وهبوا 
حياتهم وضّحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن ورفعته، تاركين بطوالتهم 
شاهدًة في ساحات الكرامة والشجاعة والشرف، مؤّدين واجبهم 
القومي والوطني على أكمل وجه في الميادين العسكرية من أجل 
نصرة المظلوم وحفظ األمن في المنطقة العربية ضد الطامعين.

وقال سموه: »لقد حرصت قيادة اإلمارات الرشيدة على تخليد 
بطوالت أبنائها الشهداء، بتخصيص يوم الثالثين من نوفمبر من كل 
عام، ليكون مناسبًة وطنّيًة مجيدًة نجّدد فيها بطوالت الشهداء البواسل 
الذين ارتقوا بنا إلى ذرى المجد، ودافعوا بدمائهم النقية من أجل 
رفعة هذا الوطن المعطاء والدفاع عن أمنه ومكتسباته ومصالحه 
..لقد قّدم شهداء اإلمارات دروًسا عظيمة في حب الوطن، مخّلدين 
قيم الوفاء واالنتماء لهذه األرض الطيبة، وستبقى بطوالتهم حّيًة في 
ذاكرتنا وذاكرة األجيال المتعاقبة، وستبقى أسماؤهم منقوشة في قلب 
كل إماراتي، وفارقة في صفحات اإلمارات ومسيرتها عبر التاريخ”.

واختتم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي كلمته 
بالقول: »إننا نجدد فخرنا واعتزازنا بأسر الشهداء الذين غرسوا 
أسمى القيم النبيلة واإلنسانية في نفوس أبنائهم، وزرعوا المعاني 

الوطنية في تنشئتهم، ونترحم على أبنائنا البَررة الذين سّطروا 
هذه المعاني وخّلدوها بكلماٍت من نور، وعطاٍء ال ينضب، سائلين 
المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وشعبنا، وأن يديم علينا نعم 
األمن واالستقرار وأن يجازي شهداءنا خير الجزاء ويسكنهم جنة 

الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين”.وام

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس 
الخيمة أن يوم الشهيد ذكرى عظيمة ستظل خالدة في ذاكرة الوطن 
عزيزة على قلوب شعب دولة اإلمارات لما تحمله من معاني الوفاء 
واإلخالص والتضحية التي سطرها أبناء الوطن في ساحات العز والشرف 
بعدما رووا بدمائهم الزكية أرض هذا الوطن المعطاء وبذلوا أرواحهم 

في سبيل إعالء راية الوطن والحق واإلنسانية.
وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة »درع الوطن« بمناسبة يوم 
الشهيد الذي يصادف الـ ٣٠ من نوفمبر من كل عام: »إن يوم الشهيد 
سيبقى على الدوام عالمة مضيئة في تاريخ دولة اإلمارات ويوما مجيدا 
نستذكر فيه تضحيات شهداء الوطن األبرار أبناء القوات المسلحة الذين 
سطروها في ميادين الشرف والفداء ليرسموا صورة مشرفة عن أبناء 
اإلمارات الذين قدموا أروحهم من أجل صون مكتسبات الوطن وحماية 

إنجازاته لننعم نحن اليوم باألمن واألمان واالستقرار.
وأضاف سموه: »في هذا اليوم العزيز على قلوبنا والذي يفيض 
بمشاعر الفخر والعز نقف جميعا قيادة وشعبًا إجالاًل وتقديراً لتلك 
التضحيات التي ستظل قدوة ونبراسًا يضيء لنا دروب الحق واإلنسانية 

ونستلهم منه كل معاني و قيم الوفاء واالنتماء لهذا الوطن العزيز”.
وقال سموه: »في هذا اليوم الوطني نعبر أيضًا عن امتناننا وتقديرنا 
لتضحيات أمهات الشهداء وعوائلهم وأحبائهم الذين قدموا نموذجًا 
يحتذى في حب الوطن وضربوا أروع األمثلة في الصبر والثبات في 
سبيل الحفاظ على أمن وسالمة الوطن حتى أضحت تضحيات أبنائهم 
قصصا تروى بفخر عبر األجيال وأسماؤهم نجوما تزين سماء الوطن 

وتسطر في سجل تاريخ اإلمارات حاضرة في قلوبنا على الدوام”.
وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس 
الخيمة في ختام كلمته بهذه المناسبة: »أن دولة اإلمارات بقيادة صاحب 
الدولة »حفظه اهلل«  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس  السمو 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة ال تنسى أبدا أبناءها األوفياء المضحين من أجل وطنهم المخلصين 
لقيمه ومبادئه التي غرسها اآلباء المؤسسون في نفوسهم منذ اللحظات 
األولى لقيام دولة اإلمارات لتنشئ أجيااًل قادرة على تحمل المسؤولية 
الوطنية والتضحية من أجل الوطن وفية دوما لوطنها وقيادته الرشيدة 

التي آلت على نفسها أن يحيا وطننا عزيزا كريما أبيا أبد الدهر”.وام

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال عضو المجلس 
األعلى حاكم أم القيوين إننا نستذكر بكل فخر واعتزاز ذكرى شهدائنا 
العالمة المضيئة في تاريخ الوطن ونقف وقفة إجالل وإكبار لشهداء 
 الوطن الذين جادوا بأرواحهم الزكية للذود عن أمنه واستقراره.
واضاف سموه ــ في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة 
ـ إن تخصيص هذا اليوم للشهيد انما هو وفاء وعرفان  يوم الشهيدـ 
لتضحيات وعطاء الشهداء وأبناء الوطن ويوم يجسد التالحم الوطني 

بين القيادة وأبناء الوطن.
وفيما يلي نص الكلمة..

“في الثالثين من نوفمبر من كل عام نستذكر بكل فخر واعتزاز 
ذكرى شهدائنا ..العالمة المضيئة في تاريخ الوطن ويوم نقف فيه 
وقفة إجالل وإكبار لشهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم الزكية 
للذود عن أمنه واستقراره، ويستحضر شعب اإلمارات في هذا اليوم 

الخالد معاني الوالء وأعلى درجات االنتماء والعطاء.
إن تخصيص هذا اليوم للشهيد إنما هو وفاء وعرفان لتضحيات 
بين  الوطني  التالحم  يجسد  ويوم  الوطن  وأبناء  الشهداء  وعطاء 

القيادة وأبناء الوطن.
لقد جسدت قيادتنا الوطنية منذ تأسيس االتحاد التعاضد الوطني 
لحماية المكتسبات وفق التربية الوطنية التي أصبحت اليوم إحدى 
السمات التي يتصف بها أبناء القوات المسلحة وأكدت عليها مبادئ 
والعزة والكرامة مستلهمين منهم دروس العزم والذود عن حياض 
الوطن وقت االزمات والمشاركة الفاعلة في بناء الدولة وقت السلم 

في إطار التزاماتهم وواجباتهم تجاه الوطن.
تحية إجالل وإكبار لشهداء الوطن وعهد منا بأن نصون العهد 

ونجسد قيم االعتزاز بشهدائنا األبرار”.وام

قــال ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي إننــا اليــوم نحيــي ذكــرى 
ــم  ــوا أرواحه ــه وقدم ــدوا اهلل علي ــا عاه ــوا م ــال صدق رج
الطاهــرة فــداًء فــي ســبيل رفعــة الوطــن والحفــاظ علــى 
ــة  ــص البطول ــدًا أن قص ــامخًا ..مؤك ــًا ش ــزًا أبي ــه عزي هيبت
ــتظل  ــة س ــم الزكي ــرار بدمائه ــهداؤنا األب ــي ســطرها ش الت
 ماثلــة أمــام األجيــال تســتلهم منهــا العبــر والــدروس

ــة »درع  ــر مجل ــا عب واضــاف ســموه ــــ فــي كلمــة وجهه
ـــ أنــه ال يفوتنــا فــي هذه  الوطــن » بمناســبة يــوم الشــهيدـ 
المناســبة، أن نتوجه بكل التحية والتقدير لقواتنا المســلحة 
ــة،  ــة والكرام ــن الحري ــي شــتى ميادي الباســلة المرابطــة ف
تلبــي نــداء الواجــب وتحفظ علــى الوطن أمنه واســتقراره.

وفيما يلي نص الكلمة ..
“بــكل اإلجــالل والتقديــر، نحيــي ذكــرى رجــال صدقــوا 
ــداًء  ــرة ف ــم الطاه ــوا أرواحه ــه وقدم ــدوا اهلل علي ــا عاه م
ــزًا  ــه عزي ــى هيبت ــاظ عل ــة الوطــن والحف ــبيل رفع ــي س ف
أبيــًا شــامخًا، نلتــف حــول قيادتنــا الرشــيدة وأفئدتنــا تفيض 
بمشــاعر الفخــر واالعتــزاز لنؤكــد أن قصــص البطولــة التــي 
ــة  ــة ســتظل ماثل ــرار بدمائهــم الزكي ســطرها شــهداؤنا األب
أمــام األجيــال تســتلهم منهــا العبر والــدروس وتســتمد منها 
ــود لكــي  ــة الجه ــة العمــل ومضاعف ــى مواصل ــة عل العزيم

يرتقــي وطننــا أرفــع مراتــب التقــدم واالزدهــار.
تحيــة إعــزاز وتقدير ألراوح شــهدائنا األبــرار الذين قضوا 
ــه،  ــن الشــرف دفاعــًا عــن الحــق وإعــالًء لكلمت فــي ميادي
ــدوا أروع مظاهــر  ــن أب ــة ألســرهم الذي ــا نوجــه التحي كم
الــوالء واالنتمــاء، مؤكديــن أن اإلمــارات ســتبقى أبــد الدهر 
عزيــزة أبيــة بتضحيــات أبنائهــا الذيــن ال يتأخــرون عن بذل 

أرواحهــم فــداًء لهــا وقتمــا حــل نــداء الواجــب.
وال يفوتنــا فــي هــذه المناســبة، أن نتوجــه بــكل التحيــة 
ــا المســلحة الباســلة المرابطــة فــي شــتى  ــر لقواتن والتقدي
مياديــن الحريــة والكرامــة، تلبي نــداء الواجب وتحفظ على 
الوطــن أمنه واســتقراره.. تحمي مقدراتــه وتصون إنجازات 
ــارك خطواتهــم  ــى أيديهــم ونب شــعبه المعطــاء.. نشــد عل
ونــؤازر جهودهــم ونؤكــد لهــم اصطفافنــا ورائهــم يجمعنــا 
حــب الوطــن والتفانــي فــي ترســيخ دعائــم مجــده ورفعته.
إن تضحيــات أبنــاء اإلمــارات صنعــت تاريخــًا ســيظل 

ــا أرض  ــارات بأنه ــرة الزمــن يشــهد لإلم ــي ذاك محفوظــًا ف
عــزة وكرامــة وأن أبناءهــا ال يتوانــون عــن الذود عــن ترابها 
وال يتأخــرون عندمــا تحيــن ســاعة الفــداء.. وســتبقى تلــك 
التضحيــات خالدة نســتمد منها القــوة والعزيمة على المضي 
قدمــًا فــي مســيرة النمــاء المباركــة متوحديــن تحــت رايــة 
الكرامــة ومجتمعيــن علــى قلــب رجــل واحــد خلــف قيادتنا 
الرشــيدة.. نبنــي ونطــور ونكتشــف آفاقًا جديــدة نصل معها 
بوطننــا إلــى أرقــى مراتــب الرفعــة وأعلــى درجــات التقدم.
إن رقــي األمــم والشــعوب يبقــى دائمــًا مرهونــًا بقــدرة 
أبنائهــا علــى العطــاء والبــذل فــي ســبيل رفعــة أوطانهــم، 
وقــد أثبــت أبنــاء اإلمــارات فــي كل المواقف والمناســبات، 
وفــي أوقــات الشــدائد والملمــات، أنهــم أهل عطــاء وفداء، 
وقدمــوا أمثلــة تحتــذى فــي التضحية من أجــل رفعة الوطن 

والحفــاظ علــى أمنه وســالمته.
ــروي قصصــًا  ــة ت ــة غالي ــوم الشــهيد مناســبة وطني وســيظل ي
تجســد معانــي البطولــة والفــداء، وترســخ فــي نفــوس األجيــال 
الجديــدة قيــم حــب الوطــن واإلخــالص والتفاني من أجــل رفعته 

وإعــالء رايتــه خفاقــة فــي ســماء العــزة والكرامــة«.وام

أكــد ســمو الشــيخ عمــار بــن حميد النعيمــي ولي عهــد عجمان 
أن التناغــم بيــن قــادة اإلمــارات وشــعبها فــي اســتحضار ذكــرى 
شــهداء اإلمــارات وتخليــد بطوالتهــم فــي صفحــات التاريــخ هــو 
دليــل علــى أصالــة القيــم والمبــادئ اإلماراتيــة التــي رســخها قادة 
الوطــن المؤسســون فــي غــرس روح االتحــاد في النفــوس وبرهان 

علــى أن ابتالءاتنــا واحــدة وفرحتنــا واحــدة.
جــاء ذلــك فــي الكلمــة التــي وجههــا ســموه إلــى مجلــة »درع 

الوطــن« بمناســبة يــوم الشــهيد وفــي مــا يلــي نصهــا:
ــوم  ــرى ي ــر ذك ــن مــن نوفمب ــي الثالثي ــوم ف ــا الي »تحــل علين
الشــهيد اإلماراتــي الــذي يصــادف يــوم ارتقــاء أول شــهيد إماراتي 
فــي معركــة طنــب الكبرى عــام ١97٠م الذي قدم روحــه الطاهرة 
ــات  ــوم بطــوالت وتضحي فــداًء للوطــن، ونســتذكر فــي هــذا الي
ــى  ــوب يســكنها الحــزن عل ــرار بقل ــع شــهداء اإلمــارات األب جمي
فــراق أبنائنــا البواســل ونفــوس يمألهــا الفخــر واالعتــزاز بأمجــاد 
ســطرتها دمــاء وأرواح أبنــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

فــي كل عــام يمــر علينــا تجتمــع نفــوس أبنــاء اإلمــارات مــن 
قــادة كــرام وشــعب عزيــز علــى ذكــرى التضحيــات المجيــدة التي 
بذلهــا شــهداء الوطن البواســل تعظيما وتقديرًا ألســمائهم الخالدة 
فــي ذاكــرة الوطــن ووفــاًء لمــا قدمــوه مــن بطــوالت جليلــة فــي 
مياديــن القتــال ذودا عــن حمــى البــالد مــن كل حاقــد وحاســد 
ــه واســتقراره وحفظــًا لمكتســباته  ــزا ألمــن الوطــن وأمان وتعزي
وإنجازاتــه وكرامــة شــعبه ودفاعــًا عن الحــق والشــرعية والحفاظ 
علــى حيــاة اإلنســان مهمــا كان وأينما كان في شــتى بقــاع األرض.
إن هــذا التناغــم بيــن قــادة اإلمــارات وشــعبها فــي اســتحضار 
ذكــرى شــهداء اإلمــارات وتخليــد بطوالتهــم فــي صفحــات التاريخ 
هــو دليــل علــى أصالــة القيــم والمبــادئ اإلماراتيــة التــي رســخها 
قــادة الوطــن المؤسســون فــي غــرس روح االتحــاد فــي النفــوس 
ــا واحــدة ونتمســك  ــا واحــدة وفرحتن وبرهــان علــى أن ابتالءاتن

بأيادينــا وأيــادي أهالــي الشــهداء ونقــول لهــم إننــا نفخــر ونعتــز 
ببطــوالت أبنائهــم ونحملهــا وســاما مشــرفا علــى صدرونــا.

لقــد أثبتــت قواتنــا المســلحة أنهــا درع الوطن الحصين والســد 
المنيــع الــذي يحتمــي خلفــه وطننــا وشــعبنا وإننا نقــدر جهودهم 
المباركــة وبطــوالت جنودهــم الذيــن أرخصــوا دماءهــم الزكيــة 
نصــرة لدينهــم ووطنهــم وكرامــة اإلنســان حتــى ارتقــت أرواحهم 
الطاهــرة إلــى أعلــى الجنــان حامليــن شــرف الشــهادة والذكــرى 
الطيبــة فــي وجــدان شــعب اإلمــارات علــى مــر الزمــان مخلديــن 

أســماءهم وذكراهــم فــي تاريــخ الوطــن”.وام

ــد  ــن راش ــعود ب ــن س ــد ب ــيخ راش ــمو الش ــال س ق
المعــال ولــي عهــد أم القيويــن إنــه فــي يــوم الثالثيــن 
مــن نوفمبــر مــن كل عــام يســتحضر شــعب االمــارات 
اعلــى قيــم الــوالء الوطنــي والعطــاء التي ســطرها أبناء 

الوطــن بــكل اقتــدار بأحــرف مــن نــور.
ــة  ــر مجل وأضــاف ســموه ــــ فــي كلمــة وجههــا عب
»درع الوطــن« بمناســبة يــوم الشــهيد ــــ أننــا نعاهــد 
الجميــع بــأن يظــل شــهداء الوطــن وذكراهــم الطيبــة 

ــًا. ــا جميع وبطوالتهــم محــل اعتزازن
وفيمــا يلــي نــص الكلمــة.. »فــي يــوم الثالثيــن 
مــن نوفمبــر مــن كل عــام يســتحضر شــعب االمــارات 
ــطرها  ــي س ــاء الت ــي والعط ــوالء الوطن ــم ال ــى قي أعل
أبنــاء الوطــن بــكل اقتــدار بأحــرف مــن نــور، وأســمى 
معانــي البطــوالت والشــموخ ألبطــال قواتنــا المســلحة 
ــة الوطــن  ــدار لتظــل راي الشــجعان بــكل عزيمــة واقت
عاليــة خفاقــة وفــق المبــادئ الوطنيــة التــي نشــأ عليها 
أبنــاء الوطــن لتعزيــز المعانــي العاليــة والقيــم النبيلــة 
ــة  ــال القادم ــون األجي ــباب لتك ــد الش ــات عن والتضحي
مكملــة للمســيرة المباركــة وفــق ارقــى معاييــر الوفــاء 

واالنتمــاء.
ونعاهــد الجميــع بأن يظل شــهداء الوطــن وذكراهم 
الطيبــة وبطوالتهــم محــل اعتزازنــا جميعــا وسيســجل 

التاريــخ أســماءهم بأحرف مــن نور وســيحمل أبناؤهم 
رايــات العــزة والفخــر التي رفعهــا آباؤهــم وأقرباؤهم 
ونعاهــد اهلل بأن نكون راعين ألبناء الشــهداء وأســرهم 

وذويهم.
ــرار  ــهداءنا األب ــد ش ــل ان يتغم ــز وج ــأل اهلل ع نس
بواســع رحمتــه ويســكنهم منــازل الشــهداء والصديقين 

وحســن أولئــك رفيقــًا«. وام

حاكم رأس الخيمة: األمم تبنى بتضحيات أبنائها المخلصين

ولي عهد الشارقة: يوم الشهيد ينقل إلى أبنائنا معاني متوارثة في حب الوطن

ولي عهد الفجيرة: شهداء اإلمارات قدموا دروسًا عظيمة في حب الوطن

ولي عهد رأس الخيمة: شهداء الوطن نجوم تزين سماء اإلمارات

سعود المعال: يوم الشهيد يجسد التالحم بين القيادة وأبناء الوطن

حمدان بن محمد: اإلمارات ستبقى أبد الدهر عزيزة أبية بتضحيات أبنائها

عمار النعيمي: استحضار ذكرى شهداء اإلمارات دليل على أصالة القيم والمبادئ اإلماراتية

ولي عهد أم القيوين: نعاهد الجميع بأن يظل شهداء الوطن وذكراهم الطيبة وبطوالتهم محل اعتزازنا

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م06

أصدر صاحب الســمو الشيخ 
ــوم  ــن راشــد آل مكت محمــد ب
ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي نائ
ــوزراء »رعــاه اهلل«،  مجلــس ال
ــي  ــارة دب ــًا إلم ــه حاكم بصفت
المرسوم رقم )٤7( لسنة ٢٠٢١ 
بتشــكيل مجلس أمناء مؤسســة 
دبــي للمســتقبل برئاســة ســمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بن 
ــد  ــي عه ــوم ول ــد آل مكت راش
دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

أمنــاء  مجلــس  ويضــم 
المؤسسة في عضويته.. معالي 
محمــد عبداهلل القرقــاوي، نائبًا 
للرئيــس والعضــو الُمنتــدب، 
ومعالــي عمر ســلطان العلماء، 
عضــوًا ونائبًا للعضــو المنتدب، 
ومعالي عهــود خلفان الرومي، 

ومعالــي الدكتــور أحمد بالهول 
عبــداهلل  ومعالــي  الفالســي، 
المــّري،  بــن طــوق  محمــد 
إضافــة إلــى كل مــن القائــد 
ــر  ــي، ومدي ــرطة دب ــام لش الع
عام بلديــة دبي، والمدير العام 
ورئيس مجلس المديرين لهيئة 
ــرق والمواصــالت، ومديــر  الطُّ
عــام هيئــة الصحــة فــي دبــي، 
والعضــو المنتــدب والرئيــس 
التنفيــذي لهيئــة كهربــاء ومياه 
دبــي، ومديــر عــام هيئــة دبــي 
ــرة  ــام دائ ــر ع ــة، ومدي الرقمي
االقتصــاد والســياحة فــي دبي، 
ومدير عام المكتــب التنفيذي.
وُيعمــل بهــذا المرســوم من 
ــي  ــر ف ــدوره، وُينش ــخ ُص تاري

الجريــدة الرســمية.وام

أكد نادي دبي للصحافة أنه عماًل بتوجيهات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، وبمتابعة من سمو الشيخ أحمد 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي 
لإلعالم، فقد تم البدء بالفعل لإلعداد للدورة 
األولى من »جائزة اإلعالم العربي« والتي كشف 
النادي عن إطالقها أمس االثنين خالل حفل 
تكريم الفائزين ضمن الدورة العشرين لجائزة 
الصحافة العربية، والتي ستتحول اعتباراً من 
العام المقبل إلى إطارها الجديد، لتصبح أكثر 
شمولية تحت مسمى »جائزة اإلعالم العربي« 
بإضافة فئتين إلى جانب الصحافة العربية، 
وهما فئتا: اإلعالم المرئي واإلعالم الرقمي.

نائب  المّري،  غانم  منى  سعادة  وأكدت 
رئيس مجلس دبي لإلعالم ورئيسة نادي دبي 
للصحافة، الجهة المنظمة للجائزة، أن توجيهات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
كانت واضحة بضرورة تطوير الجائزة بأسلوب 
يواكب التطورات العلمية الحاصلة في مجال 
اإلعالم عالميًا، تأكيداً لمكانة دولة اإلمارات 
كرائدة في مجال التطوير، ومكانة دبي كعاصمة 
لإلعالم العربي، وامتداداً لما قدمته من إسهامات 
كانت بدايتها منذ أكثر من عشرين عامًا، من 
خالل جائزة الصحافة العربية ومنتدى اإلعالم 
العربي، وغيرهما من مبادرات نوعية هدفت في 
مجملها إلى االرتقاء بمجاالت العمل اإلعالمي 
المبدعة في  بالطاقات  والنهوض  المختلفة، 
مجال اإلعالم، وتعزيز الحافز على رفع سقف 
اإلجادة اإلعالمية وتطوير الرسالة والخطاب 

اإلعالمي لتبني لغة العصر وأدواته.
وأوضحت سعادتها أن اإلطار العام لجائزة 
اإلعالم العربي، يراعي تمديد نطاق الجائزة 
لتكون أكثر شمولية بتضمين قطاعين جديدين 
في منتهى األهمية لكونهما يستحوذان في الوقت 
الراهن على اهتمام شريحة كبيرة من الجمهور، 
االتصال  عالم  في  الكبير  التطور  مع  خاصة 
وخروج اإلعالم من نطاقه التقليدي المحصور 
في صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون وأجهزة 
المذياع، إلى منصات جديدة أصبح المتلقي 

يحملها اليوم في تنقله وترحاله من خالل أجهزة 
الهواتف الذكية، التي أصبحت اليوم منافسًا 
قويًا للصحيفة والتلفزيون والراديو، السيما 
مع التطور الذي أخذ اإلعالم من إطار أحادي 
االتجاه من المؤسسة اإلعالمية إلى المتلقي، إلى 
فضاء تفاعلي أوسع يسمح للمتلقي أن يتعامل 
مع المحتوى وأن يتحكم في كيفية وتوقيت 
حصوله عليه بما يتوافق مع رغباته وظروفه.

وأشارت رئيسة نادي دبي للصحافة إلى 
أن فريق العمل بدء على الفور وعقب يوم 
واحد من اإلعالن عن إطالق الجائزة على وضع 
الخطوط العريضة لخطة العمل خالل األشهر 
المقبلة في ضوء التصور األساسي واألهداف 
الرئيسية التي تمت صياغتها للجائزة في إطارها 
الجديد، وذلك اتباعًا لتوجيهات سمو الشيخ 
أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة 
سرعة العمل على بناء الهيكل العام الجديد 
للجائزة والفئات األساسية وما سيندرج ضمنها 
من فئات فرعية، تراعي التطور السريع الناتج 
عن الثورة التكنولوجية وما أثمرته من تقنيات 
جديدة بدلت العديد من أساليب العمل اإلعالمي 

التقليدية، لتحفيز إعالمنا العربي أن يكون 
مواكبًا بل ومتميزاً بحثه على المنافسة في 
تبني األدوات والتقنيات واألساليب الجديدة 
في تقديم رسالة إعالمية متطورة تواكب العصر 
وتضمن رضا المتلقي وتؤكد والءه بداًل من 
خسارته في المنافسة التي هي اليوم على 

أشدها عالميًا في هذا المجال.
العربي«  اإلعالم  »جائزة  إطالق  ويأتي   
كفصل جديد في مسيرة نادي دبي للصحافة 
الذي واصل خاللها على مدار ما يزيد على 
عقدين من الزمان ومنذ تأسيسه بفكرة من 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
وانطالق أعماله في العام ١999، رسالته في 
التي  والفعاليات  والبرامج  المبادرات  إبداع 
تسير جميعها في خط واحد وهو تعزيز كفاءة 
قطاع اإلعالم سواء على المستوى المحلي أو 
في اإلطار العربي األشمل، حيث كان لما قدمه 
النادي من إسهامات طوال تلك الفترة أثره في 
اختيار دبي »عاصمة لإلعالم العربي«، حيث 
تدعم الجائزة الجديدة هذا الدور لدبي، التي 
تميزت في المجال اإلعالمي أسوة بتميزها 
في باقي القطاعات التنموية األخرى والتي 
تصدرت معها مؤشرات التنافسية العالمية في 

أكثر من مجال.
من جانبها، أوضحت ميثاء بوحميد، مديرة 
نادي دبي للصحافة أن رؤية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل 
طالما مثلت مصدر إلهام للنادي في مبادراته 
وخطواته المختلفة، مع كون سموه مشغواًل 
طوال الوقت بكيفية وضع تجارب دبي الناجحة 
في متناول جميع األشقاء واألصدقاء بهدف 
تعميم النفع وفي مختلف المجاالت، مشيرة 
إلى أن كل المبادرات النوعية التي أطلقها النادي 
طوال تاريخه والتي كان لها أثرها وبصمتها 
الواضحة على صفحة اإلعالم العربي كانت 
بتوجيهات من سموه، بما في ذلك جائزة 
الصحافة العربية التي كرمت على مدار عشرين 
عامًا أكثر من ٣٠٠ شخصية صحافية مبدعة 
من بين ١٠٠ ألف صحافي شاركوا بأعمالهم 
في دوراتها المتعاقبة طموحًا للوصول إلى 

منصة التكريم.

قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر 
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أمس 
االثنين بزيارة جناحي المكسيكَ وليبيريا 

المشاركين في »إكسبو ٢٠٢٠ دبي«.
جناح  زيارته  خالل  معاليه  واطلع 
المكسيك حيث كان في استقباله سعادة 
مارثا جاراميليو مفوض عام الجناح وعدد 
من المسؤولين على أروقة الجناح المختلفة 
التي تضم أصالة الثقافة والتراث المكسيكي 
وحضارة شعب المايا أحد أهم الحضارات 
التي ينحدر منها المكسيكيون ويبلغ عمرها 
أكثر من ٤ آالف عام.. كما شاهد معاليه 
عرضًا على شاشات ضخمة ذي أبعاد ثالثية 
حول التنوع البيئي والطبيعة الخالبة التي 

تشتهر بها المكسيك.
وخالل زيارته لجناح جمهورية ليبيريا 
بمنطقة الفرص.. اطلع معاليه على اإلمكانات 
المتاحة في قطاعات عديدة مثل الزراعة 
إلى  إضافة  التحتية،  والبنية  والسياحة 

بالثقافات  والزاخر  المبهر  البلد  تاريخ 
للحرية. والعاشق  الواعد   والمستقبل 

الملهمة  التجربة  إلى  كما تعرف معاليه 
لألسطورة اإلفريقية جورج وياه، الرئيس 

الحالي لجمهورية ليبيريا النموذج الرائع 
الفريدة  النماذج  وهو  المستقبل،  لصنع 
التي يجب أن يتعلم منها الشباب كيف 

يصنع من موهبته مستقباًل أفضل. وام

الجذعية  للخاليا  أبوظبي  مركز  أعلن 
جاهزيته لتطبيق عالج معتمد دوليًا لمرض 
التصلب اللويحي والذي يعتمد على زراعة 

الخاليا الجذعية
وأوضح المركز أن العالج سيكون ضمن 
AD- ( برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام

BMTÒ( و الذي تم إطالقه خالل شهر يوليو 
عام ٢٠٢٠. 

ويعد برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام 
أول برنامج لزراعة الخاليا الجذعية في دولة 
المتحدة حيث نجح في  العربية  اإلمارات 
عالج ١٠ من المرضى الذين كانوا يعانون من 
األورام الدموية الخبيثة مثل األورام اللمفاوية 

وسرطان الدم والورم النخاعي المتعدد. 
وأكد مركز أبوظبي للخاليا الجذعية أن 
برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام اصبح 
قادًرا على توسيع نطاقه والبدء في معالجة 

أمراض المناعة الذاتية مثل التصلب اللويحي.
ويأتي هذا اإلعالن بعد سلسلة النجاحات 
المتعددة التي حققها مركز أبوظبي للخاليا 
الجذعية )ADSCC( في العامين الماضيين 
بما في ذلك تطوير عالج مبتكر لمرض كوفيد 

)UAE Cell19Ò( و الذي أظهر نتائج ممتازة 
وآمنة وفعالة في عالج ما يقرب من ١٣ ألف 
مريض إلى جانب التجربة األولى من نوعها 
 “  CAR-T ”إلنتاج الخاليا المناعية المبرمجة
وأول برنامج “ للفصادة الضوئية “ في البالد.

كّرمت حكومة دولة اإلمارات الفرق المشاركة 
في الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية، 
تحت شعار دفعة »حجر األساس ألولويات 
وطنية طموحة«، التي شارك فيها نحو ١5٠ 
جهة حكومية وخاصة عملت ضمن فريق واحد 
لتطوير حلول مبتكرة وفعالة لـ ٤ تحديات 
حيوية وتنفيذها خالل ١٠٠ يوم، بما يعزز جهود 
االرتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتسريع وتيرة 

اإلنجاز لتحقيق األهداف التنموية الشاملة.
المسرعات  من  السابعة  الدفعة  وركزت 
الحكومية على تعزيز التعاون والتكامل بين 
الحكومي  القطاعين  من  المشاركة  الجهات 
والخاص، وتوحيد األولويات ومواءمة التوجهات 
المستقبلية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق 
المستهدفات ضمن الفترة المحددة، من خالل 
منهجية عمل المسرعات الحكومية التي تقوم 
على المرونة واالبتكار في إيجاد الحلول لتسريع 
اإلنجاز وتحقيق نتائج طموحة وملموسة ضمن 

فترة التحدي.
وشملت الدفعة السابعة للمسرعات الحكومية 
٤ تحديات رئيسية هي »البيانات اإلماراتية« 
»العاملين والمنشآت«، و«منظومة اإلقامة« 
و«األداء اللوجستي« »النافذة الوطنية الموحدة 
للخدمات التجارية واللوجستية« و«االستراتيجية 
الوطنية للبلوك تشين ٢٠٢١«، حيث عملت 
مبتكرة  إيجاد حلول  على  المشتركة  الفرق 
للتحديات وتسريع تنفيذها في مختلف القطاعات 
المحددة على مستوى الدولة خالل فترة ١٠٠ 

يوم لرحلة المسرعات الحكومية.
حضر التكريم معالي المهندس سهيل بن 
محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية 
التحتية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة 
للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات 
العمل عن ُبعد، وسعادة عبد اهلل ناصر لوتاه 
مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة 
المهندس حسن المنصوري وكيل وزارة الطاقة 
والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، 
وسعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون 
مجلس الوزراء لشؤون االستراتيجية، وسعادة 
محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية 
في حكومة دولة اإلمارات، وسعادة المهندس 
ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم 
االتصاالت والحكومة الرقمية، وسعادة حنان 

منصور أهلي مدير المركز االتحادي للتنافسية 
خرباش  مطر  والعميد  باإلنابة،  واإلحصاء 
المعلومات في  تقنية  إدارة  الساعدي مدير 
الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك 
وأمن المنافذ، ومحمد الزرعوني نائب مدير 
عام هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية 

لقطاع المعلومات والحكومة اإللكترونية.
وأكد معالي المهندس سهيل بن محمد فرج 
فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، 
أن القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات وعلى رأسها 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل«، وأخيه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ 
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، 
يولون منظومة األداء اللوجستي أهمية بالغة، 
من خالل إطالق المبادرات النوعية واستحداث 
القوانين والتشريعات الداعمة للتوجهات الحكومية 
والمرتبطة باألداء اللوجستي بصفتها أحد أهم 

المحاور المتعلقة بالتنمية الشاملة.
الوطنية  للنافذة  »سيكون  معاليه:  وقال 
واللوجستية،  التجارية  للخدمات  الموحدة 
المستدامة  البيئة  قطاع  نقل  في  بارز  دور 
والبنية التحتية المتكاملة والتي تعرف باسم 
األداء اللوجستي إلى مستويات جديدة من 
أدوات  على  باالعتماد  والفاعلية،  الكفاءة 
القيادة  تطلعات  تلبية  على  قادرة  مبتكرة، 
والمستهدفات  اإلمارات  لدولة  الرشيدة 
المستقبلية المعززة والداعمة لمنظومة االقتصاد 
الوطني، وقد وّفرت المسرعات الحكومية بيئة 
خصبة داعمة لجهود الوزارة وعملها الحثيث 

ومشاريع  مبادرات  لتصميم  والمتواصل 
اللوجستي  األداء  مستهدفات  تدعم  ريادية 
للخمسين عامًا المقبلة، في ظل المتغيرات 
واالستثنائية«. الصعبة  والظروف   العالمية 

وأثنى معاليه على فريق عمل مسرع »تحدي 
األداء اللوجستي لدولة اإلمارات، والذي يتضمن 
مشروع إنشاء النافذة الوطنية الموحدة للخدمات 
التجارية واللوجستية، مؤكداً أهمية دور هذه 
المنصة في تحقيق مستهدفات دولة اإلمارات 
األداء  منظومة  في  عالميًا  رائدة  تكون  بأن 
اللوجستي، وتطوير الخدمات اللوجستية كواحدة 
من الركائز األساسية للخمسين عامًا المقبلة 
وصواًل لمئوية اإلمارات ٢٠7١، ومستهدفات 

التنمية الشاملة.
في السياق ذاته، أكد معالي الدكتور ثاني 
بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، 
أن دولة اإلمارات تواصل مسيرتها التنموية 
الشاملة، تنفيذًا للرؤية االستشرافية للقيادة 
الرشيدة، من خالل إنجازات متميزة ومبادرات 
مبتكرة ومشاريع فريدة على مستوى المنطقة 
والعالم، ما يسهم في االرتقاء بمكانة اإلمارات 
لتكون في مصاف الدول األفضل عالميًا في 
مختلف المجاالت، عبر تحقيق قفزات نوعية 
جديدة في كافة القطاعات الحيوية، خصوصًا 
القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل القائم 

على المعرفة واالبتكار والنمو المستدام.
وأضاف معاليه: »تمثل اإلنجازات الرائدة التي 
حققها فريق المسرعات الحكومية في تطوير 
المنصة الموحدة لنظام اإلقامة بالدولة، في 
إطار الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية، 
خطوة مهمة في تعزيز مكانة الدولة وجهًة 
عالميًة لجذب االستثمارات النوعية واستقطاب 
واستبقاء المواهب والكفاءات وأصحاب األفكار 
الخالقة، وتعزيز مساهمتهم البناءة في مسيرة 
التنمية في الدولة، ومن شأنها أن تحقق نقلة 
نوعية في أنظمة اإلقامة وتوفير منظومة شفافة 
ومترابطة وسهلة اإلجراءات، وبما يرفع تنافسية 
ومرونة سوق العمل في الدولة، ويواكب ويتفوق 
على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. 
ويدعم الرؤية المستقبلية للدولة بأن تكون 
الوجهة المثلى للعيش والعمل واالستثمار وريادة 

األعمال والتعليم«. وام
التفاصيل في الموقع اإللكتروني

ترأس معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب 
السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر، وفد 
دولة اإلمارات المشارك في الدورة الثالثة للمنتدى الحكومي الذي تستضيفه 
المملكة العربية السعودية، لمناقشة تحديات مكافحة جرائم االتجار بالبشر 

في الشرق األوسط.
وأكد معاليه - في كلمة له خالل المنتدى - أهمية هذه االجتماعات 
والمنتديات على المستويين اإلقليمي والدولي والتي تعكس مدى الحرص 
على العمل سوياً للحد من هذه الجريمة التي تمس حقوق األفراد األساسية، 

وتتنافى مع المبادئ اإلنسانية والحق في العيش الكريم.
وتقدم معاليه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية الستضافتها المنتدى 
وكذلك إلى مملكة البحرين الشقيقة على تبنيها مهام األمانة العامة الدائمة 
للمنتدى، مؤكدا التزام واستمرار جهود دولة اإلمارات في العمل على 
تخفيف معاناة ضحايا االتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، وحرصها 
على وضع حد نهائي لهذه الجريمة على نحو ينسجم مع أهداف التنمية 
المستدامة )٢٠٣٠( لألمم المتحدة الداعية إلى وضع حد نهائي لهذه الجريمة.
وقال معاليه: »إن استضافة الدولة لـ«إكسبو ٢٠٢٠ دبي« تعد فرصة 
هامة وحيوية لتنفيذ البرامج التي تساهم في دعم الجهود الدولية في 
تعزيز حماية حقوق اإلنسان وباألخص ما يتعلق بمكافحة جريمة االتجار 
باألشخاص، مشيدا في هذا الصدد بالبرامج التي نفذتها الدولة مع آليات 
األمم المتحدة ومن ضمنها ورشة العمل اإلقليمية حول مكافحة االتجار 
بالبشر عبر المطارات الدولية وذلك بالشراكة مع مكتب األمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة«.
وأشار معاليه إلى أن دول المنطقة، ومن ضمنها دولة اإلمارات سعت 
بشكل كبير وفعال في تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية للمساهمة في 
مكافحة جريمة االتجار بالبشر بكافة أنواعها وحماية الضحايا المحتملين.
وقال معاليه: »حرصت دولة اإلمارات على تعزيز تعاونها مع العديد 
من الدول لمكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا، وذلك من خالل توقيع 
8 مذكرات تفاهم ثنائية حتى اآلن، والتي ساعدت في تسهيل التواصل 
مع الجهات المعينة بين الطرفين لتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة 

بأفضل الممارسات في تحديد الضحايا، والتعامل مع قضايا االتجار بالبشر، 
والعودة اآلمنة والطوعية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، وتوقيع وزارة 
الموارد البشرية والتوطين أكثر من ١5 مذكرة وبروتكول تعاون مع الدول 
المصدرة للعمالة، وذلك لتنظيم استقطاب العمالة إلى الدولة وفق سياسات 
وإجراءات تهدف إلى حمايتهم من أساليب الخداع واالحتيال التي تمارسها 

مكاتب التوظيف واالستقدام«.
وأضاف معاليه: »تحرص دولة اإلمارات، ممثلًة باللجنة الوطنية لمكافحة 
االتجار بالبشر، على إطالق تقريرها السنوي الذي يتضمن كافة الجهود 
الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، حيث نفذت الدولة العديد من برامج 
التدريب خالل عام ٢٠٢٠ استفاد منها أكثر من ٢5٦٠ مختصاً من السلك 
القضائي والشرطي ومنافد الحدود والمفتشين باإلضافة إلى توعية نحو 
١.٦ مليون شخص يمثلون فئات مختلفة ومنها طلبة المؤسسات التعليمية 

والعمالة وأرباب العمل والبعثات الدبلوماسية«. وام

أكد معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار 
رئيس الدولة أن يوم الشهيد مناسبٌة تبعث في 
نفوس أبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة 
مشاعر الفخر والعّزة والوالء للوطن، إذ ُيخّلد 
بأرواحهم  الذين ضّحوا  بطوالت اإلماراتيين 
في ميادين الشرف والكرامة من أجل أن تظّل 
راية البلد خّفاقًة، مسّطرين بذلك تضحياٍت 
دّونت أسمى دروس اإلخالص للوطن، والوالء 

لقيادته الرشيدة.
بمناسبة  له  كلمة  في   - معاليه  وأضاف 
»يوم الشهيد« - : » ُيعّد هذا اليوم، مناسبًة 
قواتنا  ألبطال  وإكبار  إجالل  تحية  لتوجيه 
المسلحة وأفراد أجهزتنا األمنية، والعاملين 
في الميادين اإلنسانية، وأبناء شعب اإلمارات 
الساهرين على حماية الوطن ودعم استقراره 
داعين  كافة،  المناطق  في  نهضته  وترسيخ 

المولى عّز وجّل أن ُيديم على بالدنا نعمة 
األمن واالستقرار واالزدهار”.

وقال: » ُنعاهد قيادتنا الحكيمة أن نظّل 
أوفياء لوطننا، وأن نبذل الغالي والنفيس في 
سبيل رفعته، مسترشدين بحكمتها، ومستلهمين 
تضحيات شهدائنا األبرار الذين أوفوا ما عاهدوا 
عليه اهلل والقيادة، لتظّل دولة اإلمارات موطن 
أمن ودولة سالم ونموذج استقرار ونهضة”.وام

بمرسوم أصدره محمد بن راشد 

تشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل برئاسة حمدان بن محمد
عقب يوم واحد من إطالقها أمام جمع من كبار اإلعالميين العرب 

نادي دبي للصحافة: عماًل بتوجيهات محمد بن راشد.. بدء العمل لإلعداد 
للدورة األولى لجائزة اإلعالم العربي

سلطان الجابر يزور جناحي المكسيك وليبيريا في »إكسبو دبي«

مركز أبوظبي للخاليا الجذعية سيبدأ العالج األول من نوعه في اإلمارات 
باستخدام زراعة الخاليا الجذعية لمرض التصلب اللويحي 

تحت شعار دفعة »حجر األساس ألولويات وطنية طموحة« 

حكومة اإلمارات تكرم فرق الدفعة السابعة من المسرعات الحكومية

أكد التزام اإلمارات بالعمل على تخفيف معاناة ضحايا االتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم

 أنور قرقاش يترأس وفد الدولة المشارك بالدورة الثالثة للمنتدى الحكومي بالسعودية

أحمد الزعابي: يوم الشهيد مناسبٌة تبعث مشاعر الفخر والعّزة والوالء للوطن

سلطان الجابر خالل الزيارة

أنور قرقاش خالل ترؤسه وفد الدولة

دبي - الوطن

150 جهة حكومية 
وخاصة عملت على 

تطوير حلول مبتكرة 
لـ 4 تحديات حيوية

منى المّري: الجائزة تمهد لنقلة 
جديدة في مجال اإلبداع اإلعالمي 

على امتداد المنطقة العربية
ميثاء بوحميد: سنعمل مع 

المجتمع اإلعالمي العربي لخروج 
الجائزة على أكمل صورة ممكنة

شارك مركز تريندز للبحوث واالستشارات 
في ملتقى »الريادة في األوساط األكاديمية: 
التعــاون األكاديمــي واالتفــاق اإلبراهيمي« 
ــة  ــة ريتشــمان، وكلي ــه جامع ــذي نظمت ال
لودر للحكم والدبلوماســية واالســتراتيجية، 

ومجلــس األعمال اإلماراتي- اإلســرائيلي.
ومثلت »ترنيدز« في الملتقى األســتاذة 
اليازيــة الحوســني مديــرة إدارة االعــالم 
بالمركــز، التــي بينت أن التعاون األكاديمي 
اإلماراتــي - اإلســرائيلي، يمثــل أحــد أهــم 
إنجازات االتفاق اإلبراهيمي،إذ يمكن لتلك 
األشــكال مــن التعــاون أن تعــزز المشــاركة 
االقتصاديــة  األفــراد والمؤسســات  بيــن 
والحكوميــة. وتناولت بعــض أوجه التعاون 
منــذ اإلعــالن عــن االتفــاق في عــام ٢٠٢٠، 
وكذلك الفرص التي ستكون متاحة مستقباًل 
لتطوير العالقات بين البلدين في المجالين 

األكاديمــي والبحثي.
ترينــدز  »مركــز  أن  إلــى  وأشــارت 
للبحــوث واالستشــارات« و«مركــز موشــيه 
ديان لدراســات الشــرق األوســط وأفريقيا« 
ــرة  ــا مذك ــب وقع ــل أبي ــة ت ــع لجامع التاب
تفاهــم تتضمن االضطالع بمشــاريع تعاون 
فــي المجــاالت الجيوسياســية واالقتصاديــة 
ــز  ــع مرك ــا وقَّ ــتركة، كم ــة المش والثقافي
»ترينــدز« اتفاقــًا للتعــاون األكاديمــي مــع 
ــا  ــدوة نظمه ــا فــي أعقــاب ن جامعــة حيف
مركــز عــزري للسياســات واالســتراتيجيات 
البحرية التابع للجامعة في ديسمبر ٢٠٢٠. 
وُدعــي الباحثون فــي »تريندز« للمشــاركة 
فــي الندوة التي دار موضوعها حول »دول 

الخليــج: مــن المحيــط إلــى المركــز”.
وذكــرت أن »ترينــدز« ومركــز موشــيه 
ديــان لدراســات الشــرق األوســط وأفريقيــا 
يعمــالن على إصدار كتــاب يركز على دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة،ويســلط الضوء 
على التاريخ والحاضر وجســر الســالم الذي 
ُبنــي مــن أجــل تحقيــق التســامح والتنميــة 
ــك  ــي الشــرق األوســط. وذل واالزدهــار ف
ــر  ــي ٢7 أكتوب ــان ف ــم الطرف ــد أن نظ بع

٢٠٢١، فــي تل أبيب ندوة مشــتركة بشــأن 
ــاق اإلبراهيمي. االتف

وأوضحت الحوسني أنه يمكن للباحثين 
اإلماراتيين االســتفادة مــن القاعدة البحثية 
فــي إســرائيل، والتعــاون مــع شــركاتها 
العاملــة فــي مجــال التكنولوجيــا، كمــا 
ــتفادة  ــرائيليين االس ــاء اإلس ــن للعلم يمك
مــن االســتثمارات اإلماراتيــة المتناميــة في 
المجــال البحثــي، ومن النســيج المجتمعي 
فــي دولة اإلمــارات، حيث تتســم التركيبة 
ــة  ــن البني ــر، وم ــوع الكبي ــكانية بالتن الس
التحتيــة التكنولوجية في مجاالت من قبيل 
الحوسبة. ورجحت أن تركز أشكال التعاون 
مســتقباًل على الــذكاء االصطناعــي، وعلوم 
الكوانتــوم )العلــوم الكّميــة أو الكمومية(، 
ــن  ــراء، واألم ــات الصح ــة، ودراس والزراع
المائي، واألمن الســيبراني )أو أمن الفضاء 

ــي(، والطاقة. اإللكترون
كمــا تطرقــت مديــرة إدارة اإلعــالم 
فــي ترينــدز إلــى الــدور الــذي تضطلــع بــه 
الحكومــة فــي تشــجيع التعــاون األكاديمي 
والســماح بــه. وقالــت إن التعــاون لــم 
يبــدأ مــن الصفــر. فقــد اشــترك الباحثــون 
اإلماراتيــون واإلســرائيليون في إصدار ٢٤8 
ورقــة مــا بيــن عامــْي ٢٠١7 و٢٠١9، وفقــًا 
لقاعــدة بيانــات »ســكوبس«. كماســبق 
ــي  ــة نيويورك-أبوظب ــي جامع لدارســين ف
االشــتراك مــع باحثين في إســرائيل وبلدان 
أخرى قبل اإلعالن عن االتفاق اإلبراهيمي.

وذكــرت أنــه ثمــة العديــد مــن أشــكال 
التعاونيــن البحثــي واألكاديمــي القائمــة 
حاليًابيــن البلديــن، بمــا فــي ذلــك تنفيــذ 
المشاريع البحثية المشتركة، وتبادل أفضل 
الممارســات األكاديميــة، وتنظيم األنشــطة 
المفيــدة للجانبيــن، والتدارس بشــأن إدارة 
الميــاه واألمــن المائــي والمســائل البيئيــة. 
مشــيرة إلــى أن الباحثيــن مــن كال البلديــن 
ــمل  ــدة تش ــاالت عدي ــي مج ــون ف يتعاون
االقتصــاد واألعمــال التجاريــة والتعليــم 
وعلــم النفــس واألبحــاث الطبيــة والــذكاء 
االصطناعي والقضايا الجيوسياسية والعالقات 

الدوليــة والدراســات األمنيــة.
وتحدثــت اليازية الحوســني عن تجربتها 
التدريبيــة فــي جامعــة تــل أبيــب، وقالــت 
أنــه من خالل تجربتهــا فيالتعامل مع مركز 
موشــيه ديــان لدراســات الشــرق األوســط 
مســتقبلية  فرصــًا  تــرى  وأفريقيا،فإنهــا 
لــكال  تعــد بعالقــات ســلمية مزدهــرة 
البلدين،مشــيرة إلــى أنهــا التحقــت بمركــز 
موشــيه ديــان كمتدربــة لمــدة شــهر، حيث 
عملــت مــع أعضــاء المركــز علــى تنظيــم 
أول مؤتمــر مشــترك مــع مؤسســة فكريــة 
إماراتيــة مســتقلة. وأعربــت عــن تثمينهــا 
للفرصــة التــي اتيحــت لهــا خــالل الــدورة 
التدريبيــة لفهــم اإلســرائيليين عــن قــرب، 
مبينــة أنها تتطلع الســتمرار التعاون المثمر 
وتوســيع نطاقــه بحيــث يشــمل المزيد من 

فــرص التعــاون فــي المســتقبل. 

»تريندز« يشارك في ملتقى »الريادة في األوساط األكاديمية: 
التعاون األكاديمي واالتفاق اإلبراهيمي«

أبوظبي - الوطن
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العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م08

اقتصاد

المنذر: دوتماميت ريجيبوف
المنذر اليه: ميريتماميت بابيشوف

وبصفتنا وكالء قانونيين عن المنذرة، تخطركم المنذرة 
بوجوب سداد المبلغ المترصد في ذمتكم قدره »٣٧٠٫٠٠٠« 
درهم »ثالثمائة وسبعون الف درهما« وسداد كافة تلك 
المبالغ المشار اليها انفا وذلك خالل »٥« يوم من تاريخ 
استالمكم لهذا االنذار، وفي حالة االمتناع عن السداد بعد 
المنذرة  البيان، حينها سوف تضطر  سالفة  المدة  فوات 
بالمبالغ  المطالبة  بغية  ضدكم  الخصومة  لواء  عقد  الى 

الكاتب العدلالعالقة بها ذمتكم.

اعالن بالنشر رقم ٩٥٩٧ / ٢٠٢١
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: سوكانت ميشرا كمال كومار ميشرا
بوكالة المحامي/ حمد المهيري
المنذر اليه: اكاد افتاب كوداري

يلتمس المنذر اعالن المنذر اليه عن طريق النشر حيث انه جاءت افادة 
المعلن بتعذر االعالن على العنوان المذكور وتعذر االعالن على الهاتف 

المذكور على ضوء التحري المرفق.
وبناء عليه فان المنذر يكلف المنذر اليه بسداد مبلغ مالي مستحق االداء 
وقدره ٥٧٠٠٠ درهم وذلك خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ اعالنه 
بهذا االنذار وفي حال عدم استجابته لتنفيذ مضمون ماورد بهذا االنذار 
فسوف يقوم المنذر باتخاذ كافة االجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقه 
وذلك عن طريق اللجوء الى القضاء للحصول على حكم بالزامه بالمبلغ 
موضوع االنذار وكافة الرسوم والمصاريف القضائية والفوائد والتعويضات 

المترتبة عليه.
الكاتب العدل

اعالن بالنشر االنذار العدلي رقم ٢٤٦٧٠٨ / ١ / ٢٠٢١
»٩٥٧٣ / ٢٠٢١«

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: عادل عبده احمد متولى ـ الجنسية )مصر( 
المنذر إليه: محمد الحسيني على عبدالعزيز ـ الجنسية)مصر( 
لذلك ينذر المنذر المنذر إليه بسرعة سداد مبلغ وقدرة )١٠,٠٠٠( 
درهم في موعد أقصاه خمسة أيام وذلك عن قيمة ايصال امانة 
المستحق له والصادر من المنذر إليه والذي يفيد تعهد بسداد 
تاريخ  من  مرور شهر  بعد  او  طلبه  به حال  المطالب  المبلغ 
٢٠٢١/٠٤/٢٢ وإال سوف يتخذ ضدك كافة اإلجراءات القانونية 
للحصول على المبلغ مع تحملكم الرسوم والمصاريف واألتعاب 

الكاتب العدلالفعلية للوكيل القانوني للمنذر. 

اعالن بالنشر ٩٥٤٧/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذرة: شركة ريدي مكس الخليج المحدودة فرع دبي ذ.م.م 
المنذر اليهم: 

١ – شركة شوبا للهندسة والمقاوالت ش.ذ.م.م 
٢ – بيبينكشاندرا كهوشالداس روهيت كهوشالداس غوفيندباى روهيت 

ـ هندي الجنسية
الموضوع: انذار المنذرة للمنذر اليهم متضامنين بسداد مبلغ 8٧٢,٥١,١,٦٦٧ 
درهم مع والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ االستحقاق وحتى السداد 

التام والرسوم والمصاريف 
بينهما  اليهم متضامنين فيما  المنذر  المنذرة بموجبه  وبناء عليه تخطر 
بضرورة سداد مبلغ ١,٦٦٧,8٧٢,٥١ درهم والفوائد القانونية 9% من تاريخ 
ايام من تاريخ هذا  التام وذلك خالل خمسة  االستحقاق وحتى السداد 
االخطار وفي حال تخلفهم عن السداد سوف تضطر المنذرة الى اتخاذ 
المزيد من االجراءات القانونية طبقًا للمادتين ٦٢ و ٦٣ من قرار مجلس 
وزراء رقم ٥٧ لسنة ٢٠١8 في شأن الالئحة التنظيمية للقانون االتحادى 
رقم ١١ لسنة ١99٢ وسوف تكون كافة المصاريف واتعاب المحاماة على 

الكاتب العدلعاتق المنذر اليهما. 

اعالن بالنشر ٢٠٢١/٩٥٩١ 
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذرة: شو راكس للتجارة ذ م م 
المنذر إليه: براديب راجي راجي 

الموضوع :يكلف المنذر المنذر إليها بسداد مبلغ وقدره)٤89٤8( 
درهم ثمانية واربعون الفا وتسعمائة وثمانية واربعون درهم 
خالل مدة أقصاها خمسة ايام من تاريخ استالمه هذا اإلنذار 
التي  القانونية  وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات 
تحفظ له حقه والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي عطل 
إليهما بكافة  المنذر  المنذر مع تحميل  أو ضرر تعرض له 

الكاتب العدلرسوم ومصاريف التقاضي. 

إنذار عدلى بالنشر ٩٥٩٠/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١8٥ 
به  المنفذ  المبلغ  ,بسداد  كلي  تجاري   ٢٠٢٠/٢8١ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  موضوع 

وقدره)٤,8٣٦,9٦8,٤٣درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف واألتعاب 
طالب التنفيذ اتش .كيه .اس .انك فرع دبي )سابقًا اتش.كيه.اس.اركيتكتس انك أبوظبي(   عنوانه إمارة دبي 
ـ بردبي ـ مرسى دبي ـ مارينا بالزا ـ الطابق ٢٧ ـ مكتب رقم ٢٧٠٦ ـ ملك بروج العقارية ـ ص.ب: ١١٢٢٢9 

IBAN:AE630260001014644251201  ـ هاتف رقم: ٠٤٤٢٤٥٠٠٠ بوكالة لمحامي/ عبدالعزيز الهنائي
ويمثله عبدالعزيز خليفة مسعود شيخان الهنائي  المطلوب إعالنه بن حيدر هيلث كير سيتي ش.ذ.م.م   عنوانه: 
إمارة دبي ـ ديره القرهود البناية رقم ٢ بجانب محطة مترو جيجيكو ص.ب: ٣٥٥٥ ـ هاتف ٢8٢١١9١-٠٤ 
 info@mobhgroup.com  ٠٤٢8فاكس: ٠٤ -٢8٢٥١١٥  مكاني رقم: ٣٢8٣٦9٣٦٤١ـ  ٠٥٠٦٢٥٤8٤٤ـ  ٢٥١١٥
موضوع اإلعالن أنه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠8 الساعة ٠٥:٠٠ م وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى 
الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه ادناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع )شركة االمارات للمزادات وعلى 
موقعها اإللكتروني http://www.wmiratesauction.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 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 عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة  وفيما يلي بيان 
أوصاف الممتلكات  بيانات العقار: ارض فضاء ـ المنطقة: معيصم االول ـ رقم االرض: ٢٢9٦ ـ رقم البلدية: 
١- ٦8٥ ـ المساحة: ٤8٢٥,٠١ متر مربع التقييم: )١٥,٥8٠,٧٧٧( درهم المالك: بن حيدر هيلث كير سيتي 

 مالحظات ١ - يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم ٣٧٥٤/٢٠٢١/٢٠٧ ـ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المخطر: محمد رنيف مرعي- سوري الجنسية
بوكالة المحامي/ عبداهلل علي السويدي

المخطر اليها: رنده مصطفى العطار، مجهول محل االقامة
فان المخطر يخطر المخطر اليها ويكلفها بالوفاء بسداد مبلغ 
وقدره ١٠٠٫٠٠٠ درهم »فقط مائة الف درهما الغير« وذلك 
في مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ االعالن بالنشر واال سوف 
نضطر اسفين الى اتخاذ ومتابعة كافة االجراءات القانونية مع 
تحملكم كافة ما ينتج عن ذلك من مصروفات قضائية والفوائد 
١٢% من تاريخ قيد المطالبة القضائية ومقابل اتعاب المحاماة 
وفقا للمادة ٦٣ من قانون االجراءات المدنية. مع حفظ كافة 

حقوق المخطر االخرى.
الكاتب العدل

اخطار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١ / ٩٥٦٨
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: مصطفى محمد عبداهلل ادم
المنذر اليه: محمد سراج الدين محمد حسن

يكلف المنذر- المنذر اليه بالوفاء بمبلغ وقدره ١٥٠٠٠ 
وذلك  غير  ال  فقط  درهم«  الف  عشر  »خمسة  درهم 
خالل خمسة ايام من تاريخ االعالن بالنشر واال سيضطر 
اسفا التخاذ كافة االجراءات القانونية بحقك والتي تحفظ 
القضائية  والمصروفات  الرسوم  كافة  تحميلكم  مع  حقه 

واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

اعالن بالنشر الرقم ٢٠٢١ / ٩٥٨٩
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: اوريجا انترناشونال للتجارة العامة  ش ذ م م
رقم الرخصة: ٦٤٧٥٦٣

العنوان: مكتب ١١٠٤ / ١١٠٣ ملك راجيف راجيش ساوالنى- الخليج التجاري
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٦89٧١
اسم المصفي: ايه & ام االنصاري 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: ٢٠١9/٠٤/١٦ تاريخ تصديق القرار: ٠٤/١٦/٢٠١9

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 ٢9٠٣-١ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان- المركز التجاري االول

الهاتف: ٢9٥٥٥8٢-٤-9٧١ الفاكس: ٢9٥٥٥98-٤-9٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: اوريجا انترناشونال للتجارة العامة  ش ذ م م
رقم الرخصة: ٦٤٧٥٦٣

العنوان: مكتب ١١٠٤ / ١١٠٣ ملك راجيف راجيش ساوالنى- الخليج التجاري
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٦89٧١
اسم المصفي: ايه & ام االنصاري 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: ٢٠١9/٠٤/١٦ تاريخ تصديق القرار: ٠٤/١٦/٢٠١9

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 ٢9٠٣-١ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان- المركز التجاري االول

الهاتف: ٢9٥٥٥8٢-٤-9٧١ الفاكس: ٢9٥٥٥98-٤-9٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: شاه واوالده للمقاوالت  ش ذ م م
رقم الرخصة: ٥٥٧٤٢١

العنوان: مكتب PK012 ملك حمد احمد حمد بن سوقات الفالسي- الخيران
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ٦٧8٥8
اسم المصفي: ايه & ام االنصاري 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: ٢٠٢١/١١/٢٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢٣

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 ٢9٠٣-١ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان- المركز التجاري االول

الهاتف: ٢9٥٥٥8٢-٤-9٧١ الفاكس: ٢9٥٥٥98-٤-9٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: شاه واوالده للمقاوالت  ش ذ م م
رقم الرخصة: ٥٥٧٤٢١

العنوان: مكتب PK012 ملك حمد احمد حمد بن سوقات الفالسي- الخيران
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ٦٧8٥8
اسم المصفي: ايه & ام االنصاري 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: ٢٠٢١/١١/٢٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢٣

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 ٢9٠٣-١ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان- المركز التجاري االول

الهاتف: ٢9٥٥٥8٢-٤-9٧١ الفاكس: ٢9٥٥٥98-٤-9٧١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: عبيد علي محمد
عنوانه: امارة دبي، منطقة ديرة، هور العنز، شارع ٢٢، فيال 

رقم ٢٣ هاتف رقم: ٠٥٦٢٥٥٠٤٦٦
رقم:  هاتف  خان،  واليت  خان  رياست  محمد  اليه:  المنذر 

٠٥٥9١8٦٦٢٢
الموضوع: اعالن بالنشر في االنذار رقم ٢٠٢٠/١/١٢٠٦٧٣

تنذر المنذره المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره »٢٢٫٥٠٠« 
درهم »اثنا وعشرون الف وخمسمائة درهم« وذلك خالل فترة 
واال  االنذار،  استالم هذا  تاريخ  من  ايام  سبعة  اقصاها  زمنية 
ستضطر المنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ 
لها حقها بما فيها اقامة الدعوى القضائية والتعويض عن العطل 

والضرر ورسوم مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر ٢٠٢١ / ٧٥٢٩
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: عارف علي بيج
عنوانه: امارة دبي، منطقة ديرة، هور العنز، شارع ٢٢، فيال 

رقم ٢٣ هاتف رقم: ٠٥٦٢٥٥٠٤٦٦
المنذر اليه: ناصر حسين، هاتف رقم: ٠٥٠98٦١٤٧٢

الموضوع: اعالن بالنشر في االنذار رقم ٢٠٢٠/١/١٣8٥٥٧
تنذر المنذره المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره »89٫٠٠٠« 
زمنية  فترة  وذلك خالل  الف درهم«  ثمانون  درهم »تسعه 
اقصاها سبعة ايام من تاريخ استالم هذا االنذار، واال ستضطر 
المنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ لها حقها 
بما فيها اقامة الدعوى القضائية والتعويض عن العطل والضرر 

ورسوم مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر ٢٠٢١ / ٧٥٣١
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: يانجيانج وانج ـ صيني الجنسية  
المنذر اليه: تشيهاو شيا ـ صيني الجنسية  

الموضوع: ينذر المنذر ـ المنذر اليه بضرورة سداد المبلغ 
المترصد وقدره )٣٠٠٠٠٠( دوالر امريكي ما يعادل ١١٠١٠٠٠  
تاريخ نشر هذا  ايام من  اقصاها خمسة  درهم خالل مدة 
اإلنذار وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
التي تحفظ له حقه واستصدار امر االداء والمطالبة بالتعويض 
المناسب عن أي عطل او ضرر تعرض له المنذر مع تحميل 
المنذر إليه كافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. 

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم ٩٥٥١/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: الصناعات الوطنية للبالستيك ومواد البناء ـ ذ.م.م 
المنذر اليه: توليبا لتجميل الساحات )ش.ذ.م.م( 

الموضوع: ينذر المنذر ـ المنذر اليه بضرورة سداد المبلغ 
المترصد وقدره )٦٧٠٠8( درهم خالل مدة اقصاها خمسة 
ايام من تاريخ نشر هذا اإلنذار وإال سيضطر المنذر التخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه واستصدار امر 
االداء والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي عطل او ضرر 
تعرض له المنذر مع تحميل المنذر إليه كافة رسوم ومصاريف 

التقاضي وأتعاب المحاماة. 
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٩٥٧٨ 
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: صالح بن عبداهلل بن احمد قاضي ـ سعودي الجنسية 
المنذر اليهم: 

١ – التبر لتجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة ش.ذ.م.م 
٢ – اظهر بن ياسين بن محمد ابو حليقة ـ سعودي الجنسية 

الموضوع: يكلف المنذر/ المنذر إليهم بسداد مبلغ و قدره )١,٥٥٠,٠٠٠( 
درهم »مليون وخمسمائة وخمسون ألف درهم« خالل مدة أقصاها 
خمسة ايام من تاريخ استالمهم هذا اإلنذار وإال سيضطر المنذر 
التي تحفظ له حقه واستصدار  القانونية  التخاذ كافة اإلجراءات 
امر األداء ومنع المنذر إليه الثاني من السفر والمطالبة بالتعويض 
المناسب عن أي عطل أو ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر 
إليهم بكافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة والفائدة 

القانونية بواقع ١٢% سنويًا لحين السداد التام. 
الكاتب العدل

إنذار عدلى بالنشر رقم ٢٠٢١/٩٥٨٢ 
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المخطرة : الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك 
ويمثلها المحامية/ نورة محمد مراد عبد الرحمن المازمي 
المخطر اليها: فيوجن كافية ذ.م.م - مجهول محل االقامة 

فإننا ننبه عليكم ونخطركم بأمر التكليف بالوفاء بسداد المديونية المترصدة 
بمبلغ وقدره 9٧,٦٧٢ درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ االستحقاق 
الواقع بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠8 حتى السداد التام باإلضافة الى تعويض عن 
حبس األموال عدم واالستفادة بها بواقع مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ درهم وذلك 
عماًل  بالوفاء  التكليف  ذلك  تسلمكم  تاريخ  من  أيام  مدة خمسة  خالل 
بقانون اإلجراءات المدنية وقرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ لسنة ٢٠١8 في 
شأن الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية وإال فإننا سوف نضطر 
إلى اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضدكم واستصدار أمرًا باألداء لكامل 
قيمة الدين المستحق في ذمتكم باإلضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 
٥% وتعويض عن حبس األموال عدم واالستفادة بها بواقع مبلغ وقدره 
١٠,٠٠٠ درهم من تاريخ االستحقاق حتى السداد مع االحتفاظ بالحق في 
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية األخرى حيال تقاعسكم عن أداء المبلغ 

المستحق دون الحاجة إلى تكليفكم بالوفاء مره أخرى. 
الكاتب العدلمع حفظ كافة الحقوق األخرى 

اخطار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٩٤٨٢ 
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: سدر للصناعات الورقية .ذ.م.م  رقم الرخصة: 8٧٠٠٧٤ 
العنوان: مستودع رقم ٣ـ  مدينة دبي الصناعية ش.ذ.م.مـ  سيح شعيب ٤ 

الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٧٥٦9٣ 

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: ٢٠٢١/١١/٢١  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢١ 

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
العنوان: مكتب رقم 9١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 

الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢9٧٣٠٦٠-٤-9٧١ الفاكس : ٢9٧٣٠٧١-٤-9٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: بيلد للعالقات العامة ش.ذ.م.م  رقم الرخصة: ٧٧٣98٤ 
العنوان: مكتب رقم ١٠٦-٢٠٥ـ  ملك سمو الشيخ احمد بن راشد المكتوم 

ـ بردبي مدينه دبي المالحيه 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦٤98٠ 
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: ٢٠٢١/١١/٢٥  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢٥ 

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 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢9٧٣٠٦٠-٤-9٧١ الفاكس : ٢9٧٣٠٧١-٤-9٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: كونفيرم لخدمات تخليص المعامالت ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧٧٣98٦  العنوان: مكتب رقم ٠٠٢٠٥-١٠٦ ـ ملك الشيخ 

احمد بن راشد بن سعيد المكتوم ـ مدينه دبي المالحيه 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦٤989 
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: ٢٠٢١/١١/٢٥  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢٥ 

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 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢9٧٣٠٦٠-٤-9٧١ الفاكس : ٢9٧٣٠٧١-٤-9٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: سدر للصناعات الورقية .ذ.م.م  رقم الرخصة: 8٧٠٠٧٤ 
العنوان: مستودع رقم ٣ـ  مدينة دبي الصناعية ش.ذ.م.مـ  سيح شعيب ٤ 

الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٧٥٦9٣ 

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: ٢٠٢١/١١/٢١  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢١ 

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
العنوان: مكتب رقم 9١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 

الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢9٧٣٠٦٠-٤-9٧١ الفاكس : ٢9٧٣٠٧١-٤-9٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: بيلد للعالقات العامة ش.ذ.م.م  رقم الرخصة: ٧٧٣98٤ 
العنوان: مكتب رقم ١٠٦-٢٠٥ـ  ملك سمو الشيخ احمد بن راشد المكتوم 

ـ بردبي مدينه دبي المالحيه 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦٤98٠ 
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: ٢٠٢١/١١/٢٥  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢٥ 

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 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢9٧٣٠٦٠-٤-9٧١ الفاكس : ٢9٧٣٠٧١-٤-9٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اسم الشركة: كونفيرم لخدمات تخليص المعامالت ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧٧٣98٦  العنوان: مكتب رقم ٠٠٢٠٥-١٠٦ ـ ملك الشيخ 

احمد بن راشد بن سعيد المكتوم ـ مدينه دبي المالحيه 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٦٤989 
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: ٢٠٢١/١١/٢٥  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢٥ 

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 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢9٧٣٠٦٠-٤-9٧١ الفاكس : ٢9٧٣٠٧١-٤-9٧١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

05 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
اهلل«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
جمهورية  رئيس  ليفتس،  إغليس  فخامة 
التفيا الصديقة في مقر جناح بالده في 
»إكسبو ٢٠٢٠ دبي«، بحضور سمو الشيخ 
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  دبي  حاكم 

وزير المالية.
وتبادل سموه األحاديث الودية مع الرئيس 
الضيف خالل جولة في جناح التفيا حول 
العالقات بين البلدين والرغبة المشتركة في 
تعزيزها ضمن مختلف المجاالت التنموية 
الصديقين  الشعبين  مصالح  يخدم  وبما 
بينهما،  االستراتيجية  الشراكة  إطار  في 
الناجحة في  التجارب  االستفادة من  مع 
كافة القطاعات عبر زيادة الزيارات وتبادل 
الخبرات بما يعطي زخمًا للعالقات المتنامية 
بين الجانبين السيما على الصعيد االقتصادي 

والتجاري واالستثماري.
وتطرق النقاش إلى أثر معرض »إكسبو« 
في فتح آفاق جديدة للتعاون والتقارب 
بين الشعوب، وإتاحة المجال للتعرف إلى 
حضارات وتقاليد ١9٢ دولة في مكان واحد، 
تعرض من خالله الدول المشاركة مالمح من 
تاريخها وكذلك تقوم بالتعريف بأفكارها 

وابتكاراتها وتصوراتها للمستقبل.
حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي 
محمد  بن  منصور  الشيخ  وسمو  لإلعالم 
بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي 
ألمن المنافذ الحدودية، ومعالي ريم بنت 
إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون 
الدولي المدير العام لـ«إكسبو ٢٠٢٠ دبي«.

وأكد الرئيس إغليس ليفتس تقدير بالده 
للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات 
من  تحققه  وما  المجاالت،  مختلف  في 
إنجازات نوعية في مجاالت مختلفة كانت 

محط أنظار العالم، ومن أهمها استضافة 
معرض »إكسبو ٢٠٢٠ دبي«، معربًا عن 
حكومة  اإلمارات  لدولة  التهاني  خالص 
وشعبًا باالحتفال بعيد االتحاد الخمسين، 
وصادق األمنيات بمزيد من التقدم والرفعة 

واالزدهار.
وتضمنت جولة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس إغليس 
ليفتس، االطالع على ما يضمه الجناح المقام 
في منطقة الفرص تحت شعار »توصيل 
الروابط المستعصية« من أقسام تستعرض 
ارتباط التفيا ببيئتها البكر الغنية بالغابات 
الطبيعية والبحيرات والتي تعد من أكثر 

البيئات الطبيعية المحمية في أوروبا.
كما يقدم الجناح مزيجًا من مالمح أساسية 
لتاريخ التفيا وتوجهاتها المستقبلية التي 
يمثل جيل الشباب إحدى ركائزها األساسية 
الرقمي  اقتصادها  نمو  لدوره في تعزيز 

الحديث. وام

زار جناح التفيا في »إكسبو 2020 دبي« 

محمد بن راشد يبحث تعزيز العالقات مع الرئيس الالتفي

برئاسة محمد بن راشد وخالل جلسة في »إكسبو 2020 دبي« 

مجلس الوزراء يعتمد ضوابط إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض المساعدات السكنية

 ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« اجتماع 
مجلس الوزراء والذي عقد في »إكسبو ٢٠٢٠ 
دبي« بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث 
تم ضمن أجندة االجتماع اعتماد عدد من 
المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة 

إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم: »ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس 
خالله  اعتمدنا  دبي«  »إكسبو  في  الوزراء 
توفره  بهدف ضمان  للدواء  سياسة وطنية 
في كل األوقات لكل المحتاجين، باإلضافة إلى 
رفع االستثمار في القطاع الصناعي الدوائي 
بالدولة بنسبة ٢٠% وتوسيع صادراتها لألسواق 

اإلقليمية«.
اليوم  أيضًا  »اعتمدنا  سموه:  وأضاف 
ضمن جلسة مجلس الوزراء إعفاءات مالية 
من القروض السكنية لغير القادرين عليها 
وذوي المتوفين وأصحاب الهمم.. واعتمدنا 

أيضًا صرف مساكن حكومية لألسر محدودة 
الدخل لتوفير مسكن كريم لهم«.

اليوم  اعتمدنا  »كما  سموه:  وتابع 
الثقافية  للصناعات  الوطنية  االستراتيجية 
واإلبداعية والتي تضم ٤٠ مشروعًا ومبادرة 
تهدف لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي 
االبداعي إلى ٥% من الناتج المحلي اإلجمالي، 
وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.. اإلبداع 

اليوم هو رافد اقتصادي مهم«.
وقال سموه: »واعتمدنا أيضًا اليوم إعادة 
تشكيل مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي برئاسة 
الشيخ عبداهلل بن بّيه ومجموعة من العلماء 
والمتخصصين، نسأل اهلل أن يوفقهم في عملهم 

واجتهادهم لما فيه خير البالد والعباد«.
إعفاء  الوزراء  مجلس  اعتمد  وتفصياًل 
المواطنين المستفيدين من قروض المساعدات 
السكنية، وذلك في إطار تخفيف األعباء القانونية 
والمالية المترتبة عليهم، حيث يشمل اإلعفاء 
ذوي المقترض المتوفي، أو المواطن ممن 
وانخفض دخله عن  المادية  تغيرت حالته 
الحد المقبول للقروض ألسباب خارجه عن 
إرادته، كما تم في نفس اإلطار اعتماد صرف 
بما يضمن  الدخل  لألسر محدودة  مساكن 
لكافة المستفيدين من اإلعفاءات والمساكن 
الممنوحة تعزيز االستقرار األسري لهم وتحقيق 
المستوى الكريم لهم، وبما يدعم اإلسهام 

بتلبية االحتياجات السكنية للمواطنين كافة.
 سياسة وطنية للدواء

واعتمد مجلس الوزراء خالل جلسته السياسة 
الوطنية للدواء، والتي تستهدف وضع إطار 
ونظام وطني يعمل بكفاءة واستمرارية في 
الخدمات  تقديم  لتعزيز  الظروف  مختلف 
الدوائية لألفراد وتحسين الخدمات الصحية 
لجميع السكان في الدولة، بحيث يضمن النظام 
توافر األدوية األساسية ذات الجودة العالية 
وتعزيز  الدولة،  داخل  الشامل  واالستهالك 
القدرة المحلية على إنتاج وصناعة وتصدير 

األدوية عالية الجودة وبتكلفة فعالة.
كما تهدف السياسة إلى تعزيز نظام مراقبة 
الجودة على إنتاج المنتجات الدوائية وتوزيعها 
المتوازن لها، ومكافحة الغش  واالستخدام 
الدوائي، إلى جانب تشجيع البحث والتطوير 
في قطاع المنتجات الدوائية بطريقة تتوافق مع 
احتياجات الدولة، وإنشاء إطار حافز لصناعة 
في  الجديد  االستثمار  على  يشجع  األدوية 
صناعة األدوية ويشجع على إدخال تقنيات 

جديدة وعقاقير جديدة.
االستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية واإلبداعية 
واعتمد مجلس الوزراء االستراتيجية الوطنية 
للصناعات الثقافية واإلبداعية، والتي تهدف 

إلى النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة 
إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر 
صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة 
نسبة مساهمة الصناعات الثقافية واإلبداعية 
 لتصل إلى ٥% من إجمالي الناتج المحلي.
وتهدف االستراتيجية التي تعد األولى من 
نوعها في العالم العربي إلى تعزيز مكانة 
الدولة على خارطة اإلبداع الثقافي العالمي 
ومؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال، 
المحوري في تمكين  وإبراز دور اإلمارات 
وإلهام الكفاءات البشرية المبدعة، وأن تكون 
اإلمارات الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال 

الثقافي من مختلف أنحاء العالم.
تضم االستراتيجية ٤٠ مبادرة، تتوزع على 
ثالثة محاور رئيسة، هي محور الموهوبين 
والمبدعين، ومحور المهنيين وبيئة األعمال، 
وممكنات بيئة األعمال.. وبواقع ١٦ مبادرة في 
محور الموهوبين والمبدعين، و١٠ مبادرات 
في محور المهنيين وبيئة األعمال، و١٤ مبادرة 

في محور تمكين بيئة األعمال.
اعتماد حزمة من التشريعات والقوانين 

وفي الشؤون التشريعية اعتمد المجلس 
خالل جلسته إصدار قانون اتحادي في شأن 
للجنوح،  والمعرضين  الجانحين  األحداث 

الهادف إلى تعزيز منظومة التأهيل لألحداث 
أفضل  على  القائمة  العلمية  لألسس  وفقًا 
الممارسات العالمية، وبما يساعد على دمجهم 
 في المجتمع وجعلهم عناصر فاعلين وإيجابيين.

كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في 
شأن رد االعتبار، الهادف إلى تعزيز تنافسية 
القانون وتسريع  الدولة في مؤشر سيادة 
اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، حيث 
ينظم القانون األحكام المتعلقة برد االعتبار 
والذي يجيز للمحكوم عليه في جناية أو في 
المطالبة  األمانة  أو  بالشرف  جنحة مخلة 
االعتبار  رد  أنواع  فيها  مبينًا  اعتباره،  برد 
األحكام  من  وغيرها  وإجراءاته  وشروطه 

المتعلقة برد االعتبار.
نظام  على  التعديالت  المجلس  واعتمد 
قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية، والتي 
تستهدف رفع كفاءة اإلجراءات وتيسيرها 
وتسهيل سريان التجارة الدولية عبر منافذ الدولة 
الجمركية، وتعزيز استراتيجية دولة اإلمارات 
في حماية حقوق الملكية الفكرية ومواكبة 
التطورات التقنية الحديثة في مجال التعامالت 
الرقمية للجمارك، إلى جانب تعزيز كفاءة 
الجمارك في مكافحة التهريب وحماية أمن 

المجتمع واقتصاده، ورفع تنافسية الدولة في 
المحافل والمؤشرات العالمية وتعزيز قدراتها 
على االستجابة السريعة ألية ظروف وتحديات 

في أي وقت.
كما اعتمد المجلس إصدار الئحة تنفيذية 
جديدة للقانون االتحادي في شأن المعلومات 
االئتمانية وتعديالته، حيث ستسهم الالئحة 
الجديدة بأحكامها في الدعم اإليجابي لمختلف 
جوانب االقتصاد الوطني وتعزيز االستقرار 
المالي للقطاعات المصرفية في الدولة، وتوسيع 
صالحيات شركة االتحاد للمعلومات اإلئتمانية 
في الحصول على المعلومات اإلئتمانية بما 
يعزز دقة وشمولية التقارير الصادرة عنها، إلى 
جانب السماح بتبادل المعلومات اإلئتمانية 
مع جهات ومراكز أخرى بما يدعم تقليل 
المخاطر عند التعامل مع المصارف والبنوك 
في الدولة، كما تم اعتماد قرار تعديل القائمة 
األولى من قائمتي السالئف الكيميائية المرفقة 
بالقانون االتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة 
الصيدلة والمنشآت الصيدالنية لمواكبة الجداول 
المحدثة للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
إعادة تشكيل مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي 
التنظيمية، اعتمد مجلس  وفي الشؤون 
الوزراء إعادة تشكيل مجلس اإلمارات لإلفتاء 
الشرعي برئاسة معالي الشيخ عبداهلل بن بيه، 
عضو مجلس حكماء المسلمين وذلك لمدة ٣ 
سنوات قابلة للتجديد، فيما يضم المجلس ضمن 
عضويته كاًل من عمر حبتور ذيب الدرعي، 
أحمد عبد العزيز قاسم الحداد، سالم محمد 
الدوبي، شمه يوسف محمد الظاهري، وإبراهيم 
عبيد علي آل علي، عبد الرحمن علي حميد 
الشامسي، وأحمد محمد أحمد الشحي، وحمزة 

يونس هانس، أماني برهان الدين.
وفي الشؤون والعالقات الدولية، صادق 
المجلس خالل جلسته على اتفاقية بين حكومة 
الدولة وحكومة هنغاريا لتشجيع والحماية 
المتبادلة لالستثمارات، ووافق على توقيع 
اتفاقية مع حكومة سورينام بشأن خدمات 

النقل الجوي. وام

محمد بن راشد خالل لقائه إغليس ليفتس

محمد بن راشد خالل ترؤسه االجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف ومنصور وعبداهلل بن زايد ومحمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس

سموه: اعتمدنا سياسة وطنية للدواء بهدف ضمان 
توفره في كل األوقات لكل المحتاجين

 رفع االستثمار في القطاع الصناعي الدوائي بالدولة
بـ ٢٠% وتوسيع صادراتها لألسواق اإلقليمية

إعفاءات مالية من القروض السكنية لغير القادرين 
وذوي المتوفين وأصحاب الهمم 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه 
اهلل«، على الدور الريادي لدولة اإلمارات 
في صناعة وبناء المستقبل، وجاهزيتها 
ما  المستقبلية  القطاعات  في  العالية 
والخطط  التوجهات  تبني  من  مكنتها 
المستقبلية للقيام بدور محوري ضمن 
مختلف القطاعات، السيما تلك المرتبطة 
بحياة اإلنسان، ولها تأثير إيجابي مباشر 

على مستقبل الدول والشعوب.
ولفت سموه إلى أن إكسبو ٢٠٢٠ دبي 
يعرض لمالمح تاريخ وحضارات الدول 
المشاركة وتجاربها وخبراتها المتميزة، 
إضافة إلى ابتكاراتها ورؤاها التي تسهم 
بها في صنع المستقبل، وهو ما يعكس 
نهج دبي ودولة اإلمارات وحرصها على 
التعاون مع دول العالم في تبني األفكار 
التي  الشراكات  من  المزيد  واكتشاف 
وتعزيز  المستدامة،  التنمية  تستهدف 
فرص التطور واستثمار العقول لما فيه 

خير البشرية جمعاء.
جاء ذلك خالل زيارة صاحب السمو 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، »رعاه اهلل«، يرافقه سمو 
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 
نائب رئيس  نائب حاكم دبي  مكتوم، 
مجلس الوزراء وزير المالية، أمس االثنين، 

لجناح دولة الجزائر الشقيقة في معرض 
»إكسبو ٢٠٢٠ دبي«، وذلك في إطار 
حرص سموه على تفقد جانب من أجنحة 
العالمي  الحدث  في  المشاركة  الدول 
الكبير المقام تحت شعار« تواصل العقول 

وصنع المستقبل« والذي يضم بين جنباته 
أجنحة ١9٢ دولة إضافة إلى مشاركة 
أهم المؤسسات والمنظمات والهيئات 
والمبدعين  المبتكرين  ونخب  الدولية 

من مختلف أنحاء العالم. 

فاز المكتب اإلعالمي لحكومة دولة 
اإلمارات بجائزة إقليمية مرموقة من 
في  العامة  العالقات  جمعية  جوائز 
الشرق األوسط »ميبرا«، إحدى أهم 
العامة  العالقات  قطاع  في  الجوائز 
في المنطقة والهادفة لتكريم جهود 
االتصال الجماهيري اإلبداعية واألفكار 
المبتكرة للحمالت اإلعالمية وأنشطة 
تعتمد  التي  االستراتيجي  االتصال 
مختلف أدوات اإلعالم القائم والجديد 
للوصول برسائلها إلى أوسع شريحة 
من الجمهور وإشراكه في فعالياتها.
جائزة  اإلعالمي  المكتب  ونال 
الشرق  في  داخلي  فريق  »أفضل 
جوائز  من   ٢٠٢١ لعام   « األوسط 
الجائزة،  لجان  قبل  من  »ميبرا« 
التي تضم العديد من خبراء االتصال 

والتسويق  واإلعالم  الجماهيري 
المرموقين من أنحاء العالم، وذلك 
تكريمًا للدور الحيوي الذي لعبه فريق 
االتصال بالمكتب في إنجاح مختلف 
الحمالت اإلعالمية التي قدمها المكتب 
اإلعالمي لحكومة دولة اإلمارات منذ 
بداية العام الجاري وواكب العديد من 
المشاريع الحكومية االستراتيجية مثل 
حملة »أجمل شتاء في العالم« و«أول 
عد تنازلي عربي« التي واكب وصول 
مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ 
»مسبار األمل« إلى الكوكب األحمر، 
االستراتيجية  الخمسين«  و«مشاريع 
التي أطلقتها حكومة اإلمارات لتؤسس 
مختلف  في  جديدة  تنموية  لدورة 

القطاعات للخمسين عامًا المقبلة.
وتم توزيع جوائز جمعية العالقات 

العامة في الشرق األوسط »ميبرا« في 
دبي األسبوع الماضي بحضور ممثلين 
عن الجهات والمؤسسات والشركات 
ومختصي العمل اإلعالمي ومنظمات 

العمل الخيري واإلنساني.
نائب  الحمادي،  عالية  وأكدت 
رئيس المكتب اإلعالمي لحكومة دولة 
اإلمارات: »مواكبة فريق عمل المكتب 
اإلمارات  دولة  لحكومة  اإلعالمي 
مهمة وطنية ومسؤولية مهنية كبيرة 
للتعريف بمبادرات الدولة ومشاريعها 
فريق  يوفر  لم  لذلك  االستراتيجية، 
عمل المكتب أي جهد بمواكبة تلك 
المشاريع بأفضل الخطط والحمالت 
أفكارها  في  المبتكرة  اإلعالمية 
وأدواتها، حتى وصلت إلى تغطيات 
إعالمية محلية وعالمية غير مسبوقة، 

والمست وجدان جمهور المتلقين من 
كافة الجنسيات والخلفيات الثقافية، 
بما يعزز سمعة الدولة تنفيذًا لمبادئ 
الخمسين العشرة التي أعلنتها قيادة 

الدولة في سبتمبر ٢٠٢١«.
عملنا  »فريق  الحمادي:  وقالت 
الجهود  تكامل  على  دائمًا  حريص 
والخبرات والمعارف والتجارب، وعلى 
اإلبداع والتجديد واالبتكار المستمر 
السمعة  لتعزيز  االتصال  مجال  في 
المجاالت،  كل  في  للدولة  العالمية 
وعقول  قلوب  في  موقعها  وترسيخ 
العالم  أنحاء  مختلف  في  المتلقين 
وجهة للتمّيز واإلنجاز والنجاح وأرضًا 
ال  الذي  والطموح  والفرص  لألحالم 

المستحيل.”وام يعرف 
التفاصيل في الموقع اإللكتروني

محمد بن راشد يزور جناح الجزائر في »إكسبو ٢٠٢٠ دبي«

عن أدائه االستثنائي كفريق عمل متكامل في حمالت متميزة 

المكتب اإلعالمي لحكومة اإلمارات يحصد جائزة أفضل فريق داخلي بمنطقة الشرق األوسط في جوائز »ميبرا ٢٠٢١«

دبي - الوطن

محمد بن راشد خالل زيارته الجناح
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09 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

المنظورة في دائرة المصارف الجزئية رقم ٢٤9 
موضوع الدعوى دعوى مطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 
مبلغ ٣٠,588,57 درهم )ثالثون الف وخمسمائة وثمانية وثمانون درهم 

وسبعة وخمسون فلس( 
المدعى موارد للتمويل  

عنوانه إمارة دبيـ  شارع الشيخ زايد/ بحيرات جميراـ  برج بالديوم بلوك 
سيـ  بجانب كارفور ماركتـ  الطابق الثالثـ  رقم مكاني: ١5٢٣٠77٤١٦ 
المطلوب إعالنه ١ – جارا شاهاني باالد ديل موندو  صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعوى مطالبة بإلزام 
المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ٣٠,588,57 درهم )ثالثون الف 

وخمسمائة وثمانية وثمانون درهم وسبعة وخمسون فلس(
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٠5 الساعة ٠8:٣٠ 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.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 841/2021/38 ـ تجاري مصارف جزئي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ االولى رقم ١8٣ 
موضوع الدعوى طلب إذن بيع عقار مرهون عبارة عن شقة في إمارة دبيـ  منطقة 
الحبية الخامسة ـ مبنى الرمث ٣7 ـ الطابق 7 ـ رقم الوحدة 7٠٤ ـ رقم االرض ٤٣ 
رقم المبنى ٤5 والتصريح بإستالم مبلغ ١7٤٢8٤٣,٢9 درهم من ثمن البيع بالمزاد 

طالب التنفيذ بنك رأس الخيمه الوطني )ش.م.ع( 
عنوانه إمارة دبي ـ شارع )5( متفرع من شارع دمشق ـ بناية نهال ـ القصيص ٢ 

المطلوب إعالنهما ١ – محمد اشفاق عبدالرزاق صفته: منفذ ضده 
٢ – ريحانه ياسمين محمد صفته: منفذ ضده 

عن  عبارة  وهي  الخاصة  أموالكم  على  الحجز  تم  بأن  نعلنكم  اإلعالن:  موضوع 
ـ رقم  ـ رقم االرض: ٤٣  الخامسة  :الحبية  المنطقة  ـ  العقار: شقة سكنية  )نوع 
البلدية: 8٤7-٦8٣- رقم المبنى: ٤5 –اسم المبنى: الرمث ٣7 – رقم العقار: 7٠٤ 

ـ المساحة: 95,7٢ متر مربع( 
)١7٤٢8٤٣,٢9( درهم خالل خمسة  وقدرها  المطالبة  قيمة  لسداد  نعلنكم  كما 
عشر يوما من تاريخ التبليغ في ملف التنفيذ أعاله وإال بيع العقار محل الرهن 
بطريق المزايدة وفقا لنص المادة ٢95 من قانون االجراءات المدنية مع مراعاة 
احتساب مدة التكليف بالسداد بعد مضي مدة السبعة أيام من علمكم بالحجز. 

اعالن قرار بالتنفيذ في الدعوى
 رقم 231/2020/250 ـ بيع عقار مرهون 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في لجنة دبي القابضة ودبي الند رقم 8١8 
موضوع الدعوى مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٢٠١8/٢/١ على قطعة األرض رقم دبي الصناعية: ٤٣٠٠٣ 
ـ رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٠7 الكائنة بمنطقة سيح شعيب )٤( وكل مايتصل بها وإلزام المدعى عليها بتسليم قطعة 
األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين وإاليعاز لمن يلزم بمحو اسم المدعى عليها من السجالت الرسمية 
فيما يتعلق بقطعة األرض موضوع الدعوى وكل مايتصل بها وإلزامها بالمترصد عليها من قيمة المساطحة )اإليجار 
لقاء المنفعة( حتى تاريخ ٢٠٢١/7/٣١ ـ إجمالي مبلغ وقدره 878,٠5٢,9٤ درهم)ثمانمائة وثمانية وسبعون ألف 
للمدعية  التام وتسليم قطعة األرض  واثنان وخمسون درهم وأربعة وتسعون فلسا( وما يستجد حتى اإلخالء 
والفائدة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . المدعى مدينة دبي الصناعية ش.ذ.م.م )مجمع دبي 
الصناعي ش.ذ.م.م ـ سابقا(  عنوانه: اإلمارات ـ إمارة دبي ـ أم سقيم الثالثة ـ دبي ـ شارع المقر الرئيسي لدبي 

القابضة ـ مبنى ملك جميرا هيلز ديفيلوبمنت ـ شقة مكتب رقم ١ 
المطلوب إعالنهما ١ – باناما للشحن )مؤسسة فردية(ـ  لمالكها/ حسين إبراهيم محمد إبراهيم الحمادي صفته: مدعى عليه 

٢ – باناما للشحن ش ذ م م صفته: الخصم المدخل 
موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٢٠١8/٢/١ على قطعة 
األرض رقم دبي الصناعية: ٤٣٠٠٣ رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٠7 الكائنة بمنطقة سيح شعيب )٤( وكل ما يتصل بها 
وإلزام المدعى عليها بتسليم قطعة األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين واإليعاز لمن يلزم بمحو اسم 
المدعى عليها من السجالت الرسمية فيما يتعلق بقطعة األرض موضوع الدعوى وكل ما يتصل بها وإلزامها بالمترصد 
عليها من قيمة المساطحة )اإليجار لقاء المنفعة( حتى تاريخ ٢٠٢١/7/٣١ ـ إجمالي مبلغ وقدره 9٤,٠5٢,878 
درهم )ثمانمائة وثمانية وسبعون ألف واثنان وخمسون درهم وأربعة وتسعون فلسا( وما يستجد حتى اإلخالء 
التام وتسليم قطعة األرض للمدعية والفائدة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة  وحددت لها جلسة 
يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤ الساعة ١٠:٠٠ ص عن طريق التقاضي عن بعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو 
من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم مالديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل. 

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 36/2021/706 ـ لجنة دبي القابضة 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 9١٢/٢٠٢١ تجاري 
جزئي, بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٣8٢5٣٤,9٦ درهم( شاماًل للرسوم 

والمصاريف 
طالب التنفيذ بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع(  

عنوانه: دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ برج لطيفة ـ الطابق ٣8 ـ مكتب ٣8٠١ 
ويمثله عبد الحكيم حبيب منصور بن حرز 

المطلوب إعالنه :١- عادل احمد محمد امين الكوهجي صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣8٢5٣٤,9٦ درهم الى طالب التنفيذ أو 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 8729/2021/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١5٦ 
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ 
7٣٢8 )سبعة االف وثالثمائة وثمانية وعشرون درهم( والفائدة القانونية 

بواقع ١٢% من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد 
المدعى داماس لتأجير السيارات ش.ذ.م.م  

عنوانه: االمارات ـ امارة دبي ـ ديرة ـ هور العنز ـ ابوهيل محل رقم 
٤8 بملك الشيخة فاطمة بنت راشد ال مكتوم ـ بجوار رويال للبلياردو 

المطلوب إعالنه ١- احمد غانم عمران الربيعي صفته: مدعى عليه 
موضوع االعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بالزام المدعي 
عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ 7٣٢8 )سبعة االف وثالثمائة وثمانية وعشرون 
درهم( والفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد 
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٦-١٢-٢٠٢١ 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 4294/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

انترتينمنت ش ذ م م،  ايه كيه اس  المنفذ ضده: ١-  الى 
مجهول محل االقامة

بما ان الطالب التنفيذ: ميادة احمد صديق سطوحي
ويمثله: أمنة محمد احمد راشد الشحي

والزامك  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 9٢89٤٫١٠ الى طالب التنفيذ 
أو خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات 
التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
في الدعوى 209 / 2021 / 6091 تنفيذ عمالي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ االولى رقم ١8٣ 
موضوع الدعوى طلب إذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال في إمارة 
دبي ـ منطقة الثنية الخامسة ـ رقم األرض ٢78٤ والتصريح بإستالم مبلغ 

٣٣8785١,٤8 درهم من ثمن البيع بالمزاد 
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمه الوطني )ش.م.ع( 

عنوانه إمارة دبيـ  القصيص ٢ـ  شارع 5 متفرع من شارع دمشقـ  بناية نهال 
المطلوب إعالنه ١ – فريد احمد نثار احمد صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن: نعلنكم بأن تم الحجز على أموالكم الخاصة وهي عبارة 
عن )نوع العقار: أرض ـ المنطقة: الثنية الخامسة ـ رقم االرض: ٢78٤ ـ 
المساحة: 8٠٠ متر مربع( كما نعلنكم لسداد قيمة المطالبة وقدرها)٣7٠٠٠٠٠( 
درهم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ في ملف التنفيذ أعاله 
وإال بيع العقار محل الرهن بطريق المزايدة وفقا لنص المادة ٢95 من 
قانون االجراءات المدنية مع مراعاة احتساب مدة التكليف بالسداد بعد 

مضي مدة السبعة أيام من علمكم بالحجز. 

اعالن محضر حجز بالنشر في الدعوى 
رقم 265/2020/250 ـ بيع عقار مرهون 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

الى المدعى عليه: ١- شركة تيرازو دبي ش.م.م
مجهول محل االقامة

بما ان المدعي: دار السرور لتجارة مواد البناء ش.ذ.م.م
طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/١١/١١ بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ ٢٠٦٫٢٦7٫٢5 
درهم »مائتان وستة الف ومائتين وسبعة وستين درهم وخمسة 
وعشرين فلس« والفائدة القانونية 5% على مبلغ كل فاتورة اعتبارا من 
تاريخ استحقاقه المبين بها وحتى تمام السداد والزمتها بالمصاريف 
الحق في  ولكم  المحاماة  اتعاب  مقابل  ومبلغ خمسمائة درهم 

استئناف االمر خالل ١5 يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر 
في الدعوى رقم 7128/2021/60 أمر اداء 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية السادسة رقم ١٠ 
موضوع الدعوى إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ ٢١٠,٠٠٠ 
مئتي وعشرة ألف درهم مع الفائدة التأخيرية من تاريخ االستحقاق في ٢9/٢٠١9/5 

وحتى تمام السداد شامال كافة الرسوم والمصاريف وبدل أتعاب المحاماة 
المدعى فراس داكر   عنوانه: اإلماراتـ  إمارة دبيـ  الرقةـ  دبيـ  شارع الرقة 

ـ مبنى مركز الرقة لألعمال ـ شقة ٤٠٠5 ـ فندق ايبيس 
المطلوب إعالنه ١- اي ويل اي كوميرز منطقة حرة ذ.م.م   صفته: مدعى عليه 
موضوع االعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها إلزام المدعى عليهم بالتضامن 
والتضامم بسداد مبلغ ٢١٠,٠٠٠ مئتي وعشرة ألف درهم مع الفائدة التأخيرية 
من تاريخ االستحقاق في ٢٠١9/5/٢9 وحتى تمام السداد شامال كافة الرسوم 

والمصاريف وبدل أتعاب المحاماة 
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٠7-١٢-٢٠٢١ الساعة ٠9:٠٠ 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. 

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 4126/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١5٦ 
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليهم بمبلغ وقدره )٤٦٣,١99 
تاريخ  والفائدة 5% من  المحاماة  درهم( والرسوم والمصاريف وأتعاب 
االستحقاق وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة 

المدعى هنى نتس روست   عنوانه: اإلماراتـ  إمارة دبيـ  مردفـ  ديره 
 ٣٠a ١7 ـ مبنى رقمb ـ دبي ـ شارع

المطلوب إعالنه ١- ايربيس ايرالين ليمتد صفته: مدعى عليه 
موضوع االعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى 
عليهم بمبلغ وقدره )٤٦٣,١99 درهم( والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 
والفائدة 5% من تاريخ االستحقاق وحتى السداد وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بال كفالة  وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٦-١٢-٢٠٢١ 
 BUILDING_DESC& الساعة 9:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد
لذا فأنت مكلف 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 4160/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣ 
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
7٠٠٠٠ درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اإلستحقاق وحتى 

السداد التام والرسوم والمصاريف 
المدعى ريمى جاوثير بيلونغو عنوانه عنوانه: االمارات العربية المتحدة 
ـ امارة دبي ـ بردبي ـ منطقة السطوة ـ بناية الزمردة ـ الطابق الثالث ـ 

شقة رقم ٣٠٦ ـ  رقم مكاني: ٢7٢٣59١5٠٦ 
المطلوب إعالنه ١ – مهدي ناصر لالدارة التسويقية صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 

بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤ 
إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره )7٠٠٠٠( سبعون ألف 
درهم مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ استحقاق الشيك حتى السداد 
التام وبالرسوم والمصاريف  ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١5 يوم 

من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 6817/2021/60 ـ امر أداء 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في أوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى: المطالبة باصدار االمر بالزام المطلوب ضدهم بالتضامن والتضامم فيما بيانهم 
بان يؤدوا لطالباه االمر مبلغ وقدره »97٠٣٠٫55« درهم، وفقا لطلبات طالبة االمر الختامية 
بالئحة امر االداء، وشمول القرار بالنفاذ المعجل والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. 
المدعي: شركة سيام التجارية ش.ذ.م.م عنوانه: االمارات، امارة دبي، بردبي، الخليج التجاري، 
برج سيتاديل، مقابل فندق جي دبليو ماريوت، مكتب رقم ١٢٠٣، مكاني رقم ٢٤7588٦٤٦7
المطلوب إعالنه: ١ـ شمير ناالكات بادوفينجال محمدوني- هندي الجنسية- بصفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن: طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 9/9/٢٠٢١ 
اوال: بالزام المدعى عليها االولى بان تؤدي للمدعية مبلغ »سبعة وثمانين الف وثالثين درهم 
وخمسة وخمسين فلسا« والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل 
يؤديا  بئن  والثاني  االولى  عليهما  المدعى  بالزام  ثانيا:  السداد.  تمام  وحتى   ٢٠٢١/9/١ في 
بالتضامن للمدعية مبلغ ثالثة وخمسين الف ومائة وستة وتسعين درهم والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية سالف البيان وحتى تمام السداد. ثالثا: بالزام المدعى 
عليهما االولى والثالث بان يؤديا بالتضامن للمدعية مبلغ واحد وخمسين الف وثالثمائة وتسعة 
وثمانين درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من ذات تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وبالزام 
المدعى عليهم جميعا بان يؤدوا للمدعية مبلغ عشرة االف درهم تعويضا عن االضرار المادية 
التي لحقت بها وبالزامهم بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة وبرفض 
طلب النفاذ لعدم وجود مقتضى او موجبا له. ولكم الحق في استئناف االمر خالل ١5 يوم 

من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 5743/2021/60 أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
 ٢٠٢١ / رقم ٢٦9٤  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
تجاري جزئي بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ١7٦٢٤5٫٢٦ درهم شامال 

للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ: اوتوبان لتأجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه: االمارات، امارة دبي، بورسعيد، ديره، دبي، مبنى الغيث، جوار 
مركز البسام

المطلوب إعالنه: ١ـ اطايب كيترينج ش.ذ.م.م- منطقة حرة - صفته: 
منفذ ضده

موضوع اإلعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١7٦٢٤5٫٢٦ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة. وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في حالة 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في 
التنفيذ رقم 207 / 2021 / 9071 تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في أوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى: المطالبة باصدار االمر بالزام المطلوب ضدهم بالتضامن والتضامم فيما بيانهم 
بان يؤدوا لطالباه االمر مبلغ وقدره »97٠٣٠٫55« درهم، وفقا لطلبات طالبة االمر الختامية 
بالئحة امر االداء، وشمول القرار بالنفاذ المعجل والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. 
المدعي: شركة سيام التجارية ش.ذ.م.م عنوانه: االمارات، امارة دبي، بردبي، الخليج التجاري، 
برج سيتاديل، مقابل فندق جي دبليو ماريوت، مكتب رقم ١٢٠٣، مكاني رقم ٢٤7588٦٤٦7

المطلوب إعالنه: ١ـ شهير ناالكاث بادوفينجال- هندي الجنسية- بصفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن: طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 9/9/٢٠٢١ 
اوال: بالزام المدعى عليها االولى بان تؤدي للمدعية مبلغ »سبعة وثمانين الف وثالثين درهم 
وخمسة وخمسين فلسا« والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل 
يؤديا  بئن  والثاني  االولى  عليهما  المدعى  بالزام  ثانيا:  السداد.  تمام  وحتى   ٢٠٢١/9/١ في 
بالتضامن للمدعية مبلغ ثالثة وخمسين الف ومائة وستة وتسعين درهم والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية سالف البيان وحتى تمام السداد. ثالثا: بالزام المدعى 
عليهما االولى والثالث بان يؤديا بالتضامن للمدعية مبلغ واحد وخمسين الف وثالثمائة وتسعة 
وثمانين درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من ذات تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وبالزام 
المدعى عليهم جميعا بان يؤدوا للمدعية مبلغ عشرة االف درهم تعويضا عن االضرار المادية 
التي لحقت بها وبالزامهم بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة وبرفض 
طلب النفاذ لعدم وجود مقتضى او موجبا له. ولكم الحق في استئناف االمر خالل ١5 يوم 

من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 5743/2021/60 أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في لجنة دبي القابضة ودبي الند رقم 8١8 
موضوع الدعوى مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٢٠١8/٣/١5 على قطعة األرض رقم دبي 
الصناعية: ٤٣٠٦9ـ  رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٦7 الكائنة بمنطقة سيح شعيب )٤( وكل ما يتصل بها وإلزام 
المدعى عليها بتسليم قطعة األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين واإليعاز لمن يلزم بمحو 
اسم المدعى عليها من السجالت الرسمية فيما يتعلق بقطعة االرض موضوع الدعوى وكل مايتصل 
بها وإلزامها بالمترصد عليها من قيمة المساطحة )اإليجار لقاء المنفعة( حتى تاريخ ٢٠٢١/9/١٤ ـ 
إجمالي مبلغ وقدره ١,٣98,57٠,٦٠ درهم)مليون وثالثمائة وثمانية وتسعون الف وخمسمائة وسبعون 
درهم وستون فلسا( وما يستجد حتى اإلخالء التام وتسليم قطعة األرض للمدعية والفائدة والرسوم 
والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , المدعى مدينة دبي الصناعية ش.ذ.م.م )مجمع دبي الصناعي 
ش.ذ.م.م ـ سابقا( عنوانه: اإلمارات ـ إمارة دبي ـ أم سقيم الثالثة ـ دبي ـ شارع المقر الرئيسي لدبي 
القابضة ـ مبنى ملك جميرا هيلز ديفيلوبمنت ـ شقة مكتب رقم ١ , المطلوب إعالنهما ١ – باناما 

للشحن )مؤسسة فردية( ـ لمالكها/ حسين إبراهيم محمد إبراهيم الحمادي صفته: مدعى عليه 
٢ – باناما للشحن ش ذ م م صفته: الخصم المدخل 

موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٣/١5/٢٠١8 
على قطعة األرض رقم دبي الصناعية: ٤٣٠٦9 رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٦7 الكائنة بمنطقة سيح شعيب 
)٤( وكل ما يتصل بها وإلزام المدعى عليها بتسليم قطعة األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين 
واإليعاز لمن يلزم بمحو اسم المدعى عليها من السجالت الرسمية فيما يتعلق بقطعة األرض موضوع 
الدعوى وكل ما يتصل بها وإلزامها بالمترصد عليها من قيمة المساطحة )اإليجار لقاء المنفعة( حتى 
تاريخ ٢٠٢١/9/١٤ ـ إجمالي مبلغ وقدره ١,٣98,57٠,٦٠درهم )مليون وثالثمائة وثمانية وتسعون 
ألف وخمسمائة وسبعون درهم وستون فلسا( وما يستجد حتى اإلخالء التام وتسليم قطعة األرض 
للمدعية والفائدة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة  وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق 
٢٠٢٢/٠١/٠٤ الساعة ١٠:٠٠ ص عن طريق التقاضي عن بعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك 
قانونيا وعليك بتقديم مالديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل. 

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 42/2021/706 ـ لجنة دبي القابضة 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة فى دائرة إدارة الدعوى االولى رقم ٤٠٠ 
موضوع الدعوى : دعوى مطالبة بمبلغ ١5٠,٠٠٠ درهم مع الرسوم والفائدة 

5 % والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة 
المدعى : مؤسسة خليفة الشامسي للمقاوالت – لصاحبها / خليفة على خليفة 
الشامسي . عنوانه : إمارة دبى – القرهود- شارع القرهود – بناية االثراء – 

مكتب رقم ٢٠5 بالقرب من فندق جميرا – طيران االمارات .
ويمثله : علي محمد أمين عبد اهلل علي نقي .

الدمراوي صفته  العزيز  عبد  محمود  محمد  محمود   –  ١: اعالنه  المطلوب 
: مدعى عليه 

بمبلغ  مطالبة  دعوى  وموضوعها  الدعوى  عليك  أقام  قد   : االعالن  موضوع 
١5٠,٠٠٠ درهم  مع الرسوم والفائدة 5 % والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب 
المحاماة . يقتضى حضوركم أمام مكتب ادارة الدعوى في يوم االحد الموافق 
٢٠٢١/١٢/5 الساعه 9 صباحًا إلى الساعه ١٢ مساًء بقاعه التقاضى عن بعد 
والتى يمكن الوصول اليها من خالل موقع محاكم دبي االلكتروني – الخدمات 

العامة – جداول جلسات القضايا وذلك لنظر الدعوى المذكورة اعاله .

اعالن بالنشر فى الدعوى 
رقم  2796/2021/11  مدني جزئي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في لجنة دبي القابضة ودبي الند رقم 8١8 
موضوع الدعوى مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٢٠١8/٣/١5 على قطعة األرض رقم دبي الصناعية: ٤٣٠٦8 
ـ رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٦9 الكائنة بمنطقة سيح شعيب )٤( وكل ما يتصل بها وإلزام المدعى عليها بتسليم قطعة 
األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين واإليعاز لمن يلزم بمحو اسم المدعى عليها من السجالت الرسمية 
فيما يتعلق بقطعة االرض موضوع الدعوى وكل مايتصل بها وإلزامها بالمترصد عليها من قيمة المساطحة )اإليجار 
لقاء المنفعة( حتى تاريخ ٢٠٢١/9/١٤ ـ إجمالي مبلغ وقدره ٢,٦٠٣,٦٢٦,8٤درهم)اثنان مليون وستمائة وثالثة 
ألف وستمائة وستة وعشرون درهم وأربعة ثمانون فلسا( وما يستجد حتى اإلخالء التام وتسليم قطعة األرض 
للمدعية والفائدة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة  المدعى مدينة دبي الصناعية ش.ذ.م.م )مجمع 
دبي الصناعي ش.ذ.م.م ـ سابقا(  عنوانه: اإلمارات ـ إمارة دبي ـ أم سقيم الثالثة ـ دبي ـ شارع المقر الرئيسي 

لدبي القابضة ـ مبنى ملك جميرا هيلز ديفيلوبمنت ـ شقة مكتب رقم ١ 
المطلوب إعالنهما ١ – باناما للشحن )مؤسسة فردية(ـ  لمالكها/ حسين إبراهيم محمد إبراهيم الحمادي صفته: مدعى عليه 

٢ – باناما للشحن ش ذ م م صفته: الخصم المدخل 
موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٢٠١8/٣/١5 على 
قطعة األرض رقم دبي الصناعية: ٤٣٠٦8 رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٦9 الكائنة بمنطقة سيح شعيب )٤( وكل ما 
يتصل بها وإلزام المدعى عليها بتسليم قطعة األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين واإليعاز لمن يلزم 
بمحو اسم المدعى عليها من السجالت الرسمية فيما يتعلق بقطعة األرض موضوع الدعوى وكل ما يتصل بها 
وإلزامها بالمترصد عليها من قيمة المساطحة )اإليجار لقاء المنفعة( حتى تاريخ ٢٠٢١/9/١٤ـ  إجمالي مبلغ وقدره 
٢,٦٠٣,٦٢٦,8٤ درهم)اثنان مليون درهم وستمائة وثالثة ألف وستمائة وستة وعشرون درهم وأربعة ثمانون 
فلسا( وما يستجد حتى اإلخالء التام وتسليم قطعة األرض للمدعية والفائدة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب 
المحاماة  وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤ الساعة ١٠:٠٠ ص عن طريق التقاضي عن بعد 
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم مالديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بثالثة أيام على األقل. 

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 41/2021/706 ـ لجنة دبي القابضة 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في لجنة دبي القابضة ودبي الند رقم 8١8 
موضوع الدعوى مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٢٠١8/٣/١5 على قطعة األرض رقم دبي الصناعية: 
٤٣٠٠٤ـ  رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٠8 الكائنة بمنطقة سيح شعيب )٤( وكل ما يتصل بها وإلزام المدعى عليها بتسليم 
قطعة األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين واإليعاز لمن يلزم بمحو اسم المدعى عليها من السجالت 
الرسمية فيما يتعلق بقطعة االرض موضوع الدعوى وكل مايتصل بها وإلزامها بالمترصد عليها من قيمة المساطحة 
)اإليجار لقاء المنفعة( حتى تاريخ ٢٠٢١/9/١٤ـ  إجمالي مبلغ وقدره 58٢,٢7٣,٤8درهم)خمسمائة واثنان وثمانون 
ألف ومائتان وثالثة وسبعون درهم وثمانية وأربعون فلسا( وما يستجد حتى اإلخالء التام وتسليم قطعة األرض 
للمدعية والفائدة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة  المدعى مدينة دبي الصناعية ش.ذ.م.م )مجمع 
دبي الصناعي ش.ذ.م.م ـ سابقا(  عنوانه: اإلمارات ـ إمارة دبي ـ أم سقيم الثالثة ـ دبي ـ مبنى المقر الرئيسي 

لدبي القابضة ـ  شقة مكتب رقم ١ ـ ملك جميرا هيلز ديفيلوبمنت 
المطلوب إعالنهما ١ – باناما للشحن ش ذ م م صفته: الخصم المدخل 

٢ – باناما للشحن )مؤسسة فردية( ـ لمالكها/ حسين إبراهيم محمد إبراهيم الحمادي صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها مطالبة بفسخ اتفاقية المساطحة المؤرخة ٢٠١8/٣/١5 على 
قطعة األرض رقم دبي الصناعية: ٤٣٠٠٤ رقم بلدية دبي: 5٣٣٣5٠8 الكائنة بمنطقة سيح شعيب )٤( وكل ما 
يتصل بها وإلزام المدعى عليها بتسليم قطعة األرض للمدعية خالية من الشواغل والشاغلين واإليعاز لمن يلزم 
بمحو اسم المدعى عليها من السجالت الرسمية فيما يتعلق بقطعة األرض موضوع الدعوى وكل ما يتصل بها 
وإلزامها بالمترصد عليها من قيمة المساطحة )اإليجار لقاء المنفعة( حتى تاريخ ٢٠٢١/9/١٤ـ  إجمالي مبلغ وقدره 
58٢,٢7٣,٤8درهم)خمسمائة واثنان وثمانون الف ومائتان وثالثة وسبعون درهم وثمانية وأربعون فلسا( وما 
يستجد حتى اإلخالء التام وتسليم قطعة األرض للمدعية والفائدة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤ الساعة ١٠:٠٠ ص عن طريق التقاضي عن بعد لذا فأنت 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم مالديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بثالثة أيام على األقل. 

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 40/2021/706 ـ لجنة دبي القابضة 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: سيف ترانس لنقل الركاب بالحافالت المؤجرة »ش.ذ.م.م«
عنوانه: امارة دبي، منطقة بر دبي، مدينة دبي لالقمشة، مستودع 

رقم 9٤، بناية عدنان منصور، هاتف رقم: ٠5٦٢55٠٤٦٦
المنذر اليه االول: التفاهم لتأجير السيارات ش.ذ.م.م

رقم:  هاتف  خان،  كشمير  رفيق  محمد  الثاني:  اليه  المنذر 
٠٤٢7٣٢7٤7

الموضوع: اعالن بالنشر في االنذار رقم ٢٠٢٠/١/١٣85٦8
تنذر المنذره المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره »5٠٫٠٠٠« 
درهم »خمسون الف درهم« وذلك خالل فترة زمنية اقصاها 
سبعة ايام من تاريخ استالم هذا االنذار، واال ستضطر المنذرة 
التخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ لها حقها بما فيها 
اقامة الدعوى القضائية والتعويض عن العطل والضرر ورسوم 

الكاتب العدلمصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر 2021 / 9512
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنذر: عارف علي بيج
عنوانه: امارة دبي، منطقة ديرة، هور العنز، شارع ٢٢، فيال 

رقم ٢٣ هاتف رقم: ٠5٦٢55٠٤٦٦
المنذر اليه: الصادقي لتأجير الحافالت ش.ذ.م.م، هاتف رقم: 

٠5٦٢55٠٤٦٦
الموضوع: اعالن بالنشر في االنذار رقم ٢٠٢٠/١/١٣85٦8

تنذر المنذره المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره »١١٢٫5٠٠« 
درهم »مائة واثنا عشر الف وخمسمائة درهم« وذلك خالل 
فترة زمنية اقصاها سبعة ايام من تاريخ استالم هذا االنذار، واال 
ستضطر المنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ 
لها حقها بما فيها اقامة الدعوى القضائية والتعويض عن العطل 

والضرر ورسوم مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر 2021 / 9514
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

فقد جواز سفر باسم: سعيد علي عوض 
خباره الميسري، جنسيته: اليمن، ورقم 
فالرجاء على من   ،09434657 الجواز: 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: شهد وائل سعيد 
خباره الميسري ، جنسيته: اليمن، ورقم 
فالرجاء على من   ،09938138 الجواز: 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: رشا السر احمد 
علي، جنسيته: السودان، ورقم الجواز: 
06564207P، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: منى صالح عبداهلل 
الجواز:  اليمن، ورقم  محمد، جنسيته: 
يجده  من  على  فالرجاء   ،09736896

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: نجالء جمال سالم 
الناشري، جنسيته: اليمن، ورقم الجواز: 
يجده  من  على  فالرجاء   ،09938764

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
فقدان جواز سفر

غاليبا  لورينا  باسم:  سفر  جواز  فقد 
توبونغ, جنسيته: الفلبين, ورقم الجواز: 
P2129523A , فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
فقدان جواز سفر

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م04

أكد ســمو الشــيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي 
نائــب حاكــم الشــارقة أن الــروح الوطنيــة الخالصــة التــي 
 يتمّيــز بهــا أبناُء دولة اإلمــارات هي صمام األمــان لبالدنا.

وقال ســموه - في كلمة وجهها عبر مجلة »درع الوطن« 
بمناسبة »يوم الشهيد« - إن أبناء اإلمارات كانوا وما زالوا 
يحملــون الوطن في حدقات عيونهــم، يعملون من أجله، 
وُيقدمون أرواحهم فداًء له، ألن الوطن هو االنتماء، وهو 
 أساُس التضحية واالستشهاد واسترخاص األرواح في سبيله.

وفي ما يلي نص الكلمة..
“ بــكل فخــٍر وعــزٍة، تحتفــي بالدنــا كل عــام فــي مثــل 
هــذا اليــوم الثالثين من نوفمبر بيوم الشــهيد وهو احتفاء 
بأبنــاء الوطن من شــهدائنا البواســل، الذين قدمــوا الغالي 
والنفيــس إلكمال أداء واجبهم نحو بالدهم، ونحتفي بهذا 
اليوم بســيرتهم العطرة التي تــروي بطوالتهم، وتقديمهم 
األرواح رخيصــًة في ســبيل الدفاع عن العــرض واألرض .. 
نســأل اهلل أن يتقبلهــم ويرحمهــم ويغفــر لهم، ويســكنهم 

فســيح جناته مع الصديقين والشــهداء والصالحين.
عندمــا بدأت مســيرُة دولة اإلمــارات العربية المتحدة، 
منذ خمسة عقود، مضْت نحو النهضة والحضارة الحديثة 
بــكل ثقــٍة واقتدار، بقيــادٍة رشــيدٍة من اآلباء المؤسســين 
الذيــن كانــوا علــى قــدر المواقــف، ُيحفّزهم لتلــك المهام 
الجســاْم، مجتمــٌع أصيٌل، وطموحاٌت كبيــرٌة وآماٌل ِعراْض 
ُتعانــْق الســماء ..كان البذُل والعطاُء هــو المحّرك الرئيس 
لــكل األفعــال واألعمــال، ألن الهــدف الرئيــس هــو بنــاء 
الوطــن بعــزم الرجــال، وقــوة اإلرادة، جنبــًا الــى جنــٍب 
مــع تأهيــل األجيــال الجديــدة تأهيــاًل متكامــاًل، ليكونــوا 
جنــوداً مخلصيــَن في خدمــة المجتمع والوطــن في قواتنا 
المســلحة، وفــي كافــة ميادين العمــل الوطني الواســعة.

إن الــروح الوطنيــة الخالصــة التي يتمّيز بها أبنــاُء دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، كانــت هــي صمــام األمــان 
لبالدنــا، فكانــوا ومــا زالــوا يحملــون الوطــن فــي حدقــات 
عيونهــم، يعملــون مــن أجلــه، وُيقدمــون أرواحهــم فــداًء 
ــة  ــاُس التضحي ــو أس ــاء، وه ــو االنتم ــن ه ــه، ألن الوط ل
ــي ســبيله .. ونحــن  واالستشــهاد واســترخاص األرواح ف

وكل فــرد فــي مجتمعنــا، وبذات التفانــي واإلخالص الذي 
ــهداء من أبنائنا، نحتفــُل كل عام بقصص هؤالء  قّدمــه الشُّ
األبــرار، نحكي ســيرتهم لألجيــاِل المقبلِة، ونســتلهُم منها 
الــدرّوس والّعبــر، ألن المقــام مقــاُم الوطــن وهــو األعلى، 
وعزتــه وكرامتــه هــي األصــل، والشــهادة مــن أجلــه مــن 

ــّل األعمال. أج
فــي كل عــام، ُنؤكــد أن أهــل وأبنــاء وبنــات كل شــهيد 
مــن شــهداء الواجــب فــي بالدنــا، مــن قواتنــا المســلحة 
األبّيــة الكريمــة، وفــي مختلف فضــاءات العطــاء األخرى، 
هــم تحــت رعايــٍة كريمٍة واهتمــام ال محدود مــن القيادة 
الرشــيدة، وهــو واجٌب ســارت عليه بالدنا منذ تأسيســها، 
رعــْت بــه كل من ينتمي الى هــذه البالد الكريمة العزيزة 
..هــذا الواجــب كان وال يــزاُل هــو مفتــاُح التمّيــز وحــّب 
الوطن لدرجة الفداء بالنفس التي ُتزّين جيد كل فرد من 
أفــراد مجتمعنا، وتغرس فيه أغلى معاني الوطنية الحّقة، 
 رحــم اهلل شــهداءنا األبرار وأســكنهم فســيح جناتــه ».وام

أعلنت وكالة أنباء اإلمارات »وام« إنتاج 
فيلم وثائقي بعنوان »١97١« وذلك تزامنًا 
مع االحتفاالت بعيد االتحاد الخمسين للدولة 
ومرور 5٠ عامًا على تأسيس اإلمارات العربية 

المتحدة.
تبلغ مدته نحو ١٣  الذي  الفيلم  ويقدم 
أرسى  الذي  االتحاد  لمسيرة  توثيقًا  دقيقة 
دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
تجربة  ليرسخ  ثراه«  اهلل  نهيان »طيب  آل 
تنموية غنية باإلنجازات الرائدة في المجاالت 
كافة والتي تحققت بفضل الرؤية االستشرافية 
للقيادة الرشيدة ونهج وطني فريد ارتكز على 
االستثمار في بناء اإلنسان وتمكين أبناء اإلمارات 

رجااًل ونساء.
وبهذه المناسبة ..توجه سعادة محمد جالل 

الريسي مدير عام وكالة أنباء اإلمارات »وام« 
بالتهنئة إلى قيادة الدولة الرشيدة بمناسبة 
عيد االتحاد الخمسين، مؤكداً أن »١97١« 
يشكل باكورة االفالم الوثائقية التي تنتجها 
وكالة أنباء اإلمارات وتحرص من خالله إلى 
إبراز مسيرة االتحاد التي بدأت قبل خمسين 
عامًا من الصحراء وانطلقت بعزيمة وطموح 
وإرادة صوب دروب الريادة العالمية بمختلف 
القطاعات فاضحت عنوانًا لرحلة تميز وإنجاز 

عالمية يشار لها بالبنان.
تم  الوثائقي  الفيلم  أن  سعادته  وأوضح 
دبلجته إلى 8 لغات وهي اإلنجليزية والفرنسية 
واإلسبانية  والبرتغالية  والروسية  والصينية 
والتركية واألوكرانية وسيتم عرضه في مختلف 
وسائل اإلعالم الوطنية تزامنًا مع االحتفال 

بعيد االتحاد الخمسين.
وأضاف أن وكالة أنباء اإلمارات وفي إطار 
شراكتها مع العديد من وسائل اإلعالم العربية 
والعالمية ستقوم بعرض الفيلم الوثائقي في 
عدة دول مثل الصين وأسبانيا والسويد ومصر 
وتركيا باإلضافة إلى دول أمريكا الجنوبية وذلك 
من أجل إبراز رحلة بناء اإلنسان اإلماراتي 
ومسيرة إنجازات الوطن خالل 5٠ عامًا على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
ولفت إلى أن الفيلم الوثائقي لم يقتصر على 
إبراز إنجازات الدولة وحسب وإنما يتناول مالمح 
الشخصية اإلماراتية وما جسدته من دأب وسعي 
من أجل تعزيز المعرفة والتسلح بالمهارات 
الحديثة انطالقًا من اإليمان بدورها الوطني 
المهم في مسيرة تنمية وازدهار الدولة.وام

أكــد ســعادة محمــد جــالل الريســي 
مديــر عام وكالة أنبــاء اإلمارات »وام« 
أن يوم الشــهيد مناســبة وطنية مجيدة 
ــا  ــا واعتزازن ــن فخرن ــا ع ــر خالله نعب
ــرار  ــهداء الوطــن األب ــن ش ــة م بكوكب
الزكيــة  بدمائهــم  ســطروا  الذيــن 
ــي  ــمى معان ــرة أس ــم الطاه وأرواحه
الفــداء والتضحيــة دفاعــًا عــن الوطــن 
وحمايــة مكتســباته ومقدراته من أجل 
رفعــة اإلمــارات وتقدمهــا بيــن األمــم.

كلمــة  فــي   - ســعادته  وقــال 
ــق  ــذي يواف ــوم الشــهيد ال ــبة ي بمناس
ــن كل  ــر م ــهر نوفمب ــن ش ــن م الثالثي
عــام - »إن تضحيــات وبطــوالت جنود 
اإلمــارات المياميــن فــي مياديــن العزة 
والشــرف وســاحات الوغى مثــاٌل خالٌد 
فــي اإلقــدام والشــجاعة ونصــرة قضايا 
الوطــن الحقــة، لتبقى مآثرهم نبراســًا 
ومبعــث فخر يضــيء الطريــق لألجيال 
القادمــة بأنبــل القيــم في حــب الوطن 

والقيــادة الرشــيدة«.
وأضــاف ســعادته »إن دعــم القيادة 

الرشــيدة ألســر وذوي شــهداء الوطــن 
الكبيــر  االعتــزاز  يجســد  األبــرار 
بمكانتهــم الرفيعــة ومــا قدمــوه مــن 
ــدة  ــة وبطــوالت خال ــات عظيم تضحي
ــعب  ــدان ش ــن ووج ــب الوط ــي قل ف
االتحــاد األصيــل ممــا يعكــس العالقــة 
االســتثنائية بين القيادة والشعب وقيم 
التالحــم والتكاتــف والوفاء في مجتمع 

ــارات«. اإلم

وقــال ســعادته »في هذه المناســبة 
الوطنيــة نقــف إجــالاًل وإكبارًا لشــهداء 
الوطــن األبــرار مــن أبطــال قواتنــا 
المســلحة الباســلة وشــهداء اإلنســانية 
الذيــن جســدوا أســمى معانــي الفــداء 
مياديــن  فــي  والبــذل  والتضحيــة 
البطــوالت، ســائلين اهلل جــل شــأنه أن 
يتغمــد شــهداء الوطــن بواســع رحمتــه 
ــه وأن يحفــظ  ويســكنهم فســيح جنات
اإلمــارات ويديــم عليهــا نعمــة األمــن 

ــان واالســتقرار والتقــدم«. واألم
وتطرق سعادة محمد جالل الريسي 
إلــى قيــام اإلعــالم اإلماراتــي برســالته 
الوطنية ومسؤوليته المجتمعية وقيمه 
ــأن  ــة وش ــالء مكان ــو إع ــانية نح اإلنس
الشــهداء األبــرار وأســرهم األبطال في 
الذود عن الوطن ونصرة الحق والقيام 
ــف  ــن دور مختل ــاًل ع ــب، فض بالواج
المؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة فــي 
نقــل الصورة الحقيقة ألبطالنا البواســل 
الذيــن ســطروا قصصــًا خالــدة فــي 
ســاحات العــز والشــرف والكرامة. وام

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد 
آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي ورئيس 
المكتب التنفيذي إلمارة أبوظبي، ورئيس مجلس 
إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة 
في أبوظبي، اجتماع مجلس اإلدارة في مقر 

المجلس الواقع في مدينة مصدر.
أحرزه  الذي  التقدم  على  سمّوه  واطلع 
المجلس في عامه األول في مجال البحث 
والتطوير وتوجيه جهود رسم مستقبل العلوم 
والتكنولوجيا الُمتطورة. كما اعتمد سمّوه، 
خالل االجتماع، خطط تخصيص المنح المالية 
لدعم توسيع نطاق المشاريع في مجال البحث 

والتطوير في إمارة أبوظبي.
وأجرى سمّوه جولة في مختلف مرافق 
معهد االبتكار التكنولوجي، وتفقد مختبراتها 
الُمجهزة بأحدث التقنيات الُمستخدمة في 
سمّوه  وشاهد  الرائدة،  االبتكارات  تطوير 
خصيصًا  المعهد  نظمها  توضيحية  عروضًا 
لهذه المناسبة. كما التقى بعدٍد من المواطنين 
المشاركين في برنامج »نيكس-تك«، إحدى 
أولى مبادرات المجلس التي تهدف لتسريع 
تعيين الطالب اإلماراتيين المتفوقين المهتمين 
بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في 

وظائف ضمن قطاع البحث والتطوير المزدهر.
وفي إطار خطط المجلس لتقديم حلول 
أطلق  المستفيدين،  إلى  مبتكرة  بحثية 
الجديد  الذراع  ون«،  »فينتشر  المجلس 
الذي سُيعنى بتسهيل عملية التحول التجاري 
لجميع الملكيات الفكرية التي تبتكرها مراكز 
الصرح  كما سيساعد هذا  وغيرها.  المعهد 
على تعزيز إمكانية تطبيق اإلنجازات البحثية، 
وضمان دخولها في سياق االتجاهات السائدة 
 للتأثير على أوسع شريحة من سكان العالم.

كما أطلق المجلس ثالثة مراكز بحوث جديدة 
متخصصة في مجاالت أنظمة الدفع، والتكنولوجيا 
الحيوية، والطاقة البديلة، مما يرفع من العدد 
التكنولوجية  البحثية  للمؤسسات  اإلجمالي 
المتقدمة، التابعة للمجلس، إلى عشرة مراكز.

وشهدت الهيئتان التابعتان لمجلس أبحاث 
التكنولوجيا المتطورة نجاحًا كبيراً خالل عام 
واحد فقط. حيث طور مركز بحوث التشفير 
التابع لمعهد االبتكار التكنولوجي، المكتبة 
الوطنية للمعلومات المشفرة، إضافة إلى تطويره 
الكوانتوم.  مكتبة برمجيات تشفير ما بعد 
الموجهة  الطاقة  بحوث  مركز  كشف  كما 
الكهرومغناطيسي  للتوافق  أول مختبر  عن 

نموذج  تطوير  على  وعمل  المنطقة،  في 
بهدف  األرض  لباطن  مخترق  لرادار  أولي 
 الكشف عن األلغام األرضية غير المنفجرة.
وبدوره، بدأ مركز بحوث الكوانتوم جهوده 
إلنشاء أول حاسوب كوانتوم في المنطقة، كما 
 ،Qibo”أطلق أول نسخة محاكاة من »كيبو
متعددة  الكوانتوم  حوسبة  برمجة  لغة 
وذلك  المصدر،  ومفتوحة  االستخدامات 
بالتعاون مع باحثين من جميع أنحاء العالم. 
شراكة  اآلمنة  األنظمة  بحوث  مركز  وعقد 
يتعلق  فيما  األمريكية  بيردو  جامعة  مع 
 بأول منشأة في المنطقة اللتقاط الحركة.

وعلى صعيد آخر، أعلن »أسباير«، ذراع إدارة 
البرامج التكنولوجية التابع لمجلس أبحاث 
التكنولوجيا المتطورة، والذي يقوم بإطالق 
التحديات الكبرى وتطوير مسابقات لتسهيل 
الحلول المبنية على األبحاث ألكثر المشاكل 
العالمية الملّحة، مؤخراً عن شراكة مع تحدي 
للروبوتات  الكبير  العالمي  زايد  بن  محمد 
البحرية ٢٠٢٣ والذي يسعى إلى تطوير اآلفاق 
التقنية وتمكين الروبوتات من العمل بشكل 
أكثر استقاللية في البيئات الديناميكية غير 

الُمهيكلة. وام

سلطان بن أحمد القاسمي: الروح الوطنية ألبناء اإلمارات صمام أمان البالد

 وكالة أنباء اإلمارات تنتج فيلم »1971« الوثائقي تزامنًا مع عيد االتحاد الـ50

محمد جالل الريسي: شهداء الوطن سطروا أسمى معاني الفداء والتضحية

اطلع على التقدم الذي أحرزه المجلس في عامه األول بمجال البحث والتطوير 

خالد بن محمد بن زايد يترأس االجتماع السنوي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة 
سمّوه يعتمد خطط تخصيص المنح المالية لدعم توسيع نطاق المشاريع في مجال البحث والتطوير بإمارة أبوظبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
تعيين  أن  اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
تاريخ الثالثين من نوفمبر يومًا للشهيد من 
كل عام ينطوي على دالالت بالغة األهمية 
فهو يؤكد وحدة اإلماراتيين حاضرًا وماضيًا 
ومستقباًل، ويضيف إلى جسور التواصل بين 
األجيال ويؤكد عهد أبناء اإلمارات الممتد في 
أعماق التاريخ مع وطنهم، وينعش الذاكرة 
الجمعية الوطنية بسير أسالفنا وهم يقيمون 
عليها،  ويحافظون  األرض  هذه  على  الحياة 

ويفتدونها بالغالي والنفيس.
كلمة وجهها عبر مجلة  وقال سموه في 
»ونحن  الشهيد:  يوم  بمناسبة  الوطن  درع 
بقواتنا  أيضًا  نحتفي  الشهيد..  بيوم  نحتفي 
المسلحة الباسلة مدركين أن هذا اليوم ممتد 
في صفوفها طوال العمر.. فروح االستشهاد 
تسري في عقيدة ضباطها وجنودها.. والشهداء 
هم أبناؤها البررة الذين تشربوا هذه الروح 
في مدارسها ومعاهدها ومناهجها ومعسكراتها 
وكانوا أوفياء لقسم منسوبيها المتأهبين دوما 
لتلبية النداء وأداء الواجب والمبتغين إحدى 

الحسنيين النصر أو الشهادة«.
وأضاف: »ستظل أفضال شهدائنا على وطننا 
باقية ما بقيت الحياة فقد أزهرت دماؤهم 
الزكية في ثنايا هويتنا اإلماراتية وزادتها بهاًء 
وتألقًا وعمقت رسوخها في نفوس األجيال، 
وعززت مضامينها بأسمى المبادئ والقيم«.

وفيما يلي نص الكلمة.. »بسم اهلل الرحمن 
الرحيم.. أبناء وبنات اإلمارات الكرام السالم 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. أحييكم وأنتم 
تجتمعون اليوم في رحاب الشهادة لنحتفي 
قيادة وشعبا بشهدائنا األبرار، ونؤكد حضورهم 

الدائم في حياتنا وضمائرنا وعقولنا.
في هذا اليوم من كل عام تتجلى حكمة 

أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« في تعيين 
الثالثين من نوفمبر إلحياء ذكرى شهدائنا.. 
ففي مثل هذا اليوم منذ خمسين عامًا، وعشية 
قيام دولتنا، استشهد سالم خميس سهيل دفاعًا 
عن حياض وطننا.. وقد انطوى تعيين تاريخ 
الثالثين من نوفمبر يومًا للشهيد على دالالت 
اإلماراتيين  وحدة  يؤكد  فهو  األهمية  بالغة 
حاضرًا وماضيًا ومستقباًل، ويضيف إلى جسور 
التواصل بين األجيال، ويؤكد عهد أبناء اإلمارات 
الممتد في أعماق التاريخ مع وطنهم، وينعش 
الذاكرة الجمعية الوطنية بسير أسالفنا وهم 
يقيمون الحياة على هذه األرض، ويحافظون 

عليها، ويفتدونها بالغالي والنفيس.
هؤالء الشهداء من أبنائنا وإخواننا وأسالفنا 
يرصعون سردية تاريخنا بأوسمة الشرف وأكاليل 
الغار.. ويقولون بدمائهم إنهم أبناء قوم ذوي 
شكيمة وبأس وإنهم من معدن أصيل ال تغيره 
أيام العسر وال أيام اليسر وال زمن الندرة وال 
زمن الوفرة، وإن عودهم صلب يزيده رغد 

العيش ورقى نوعية الحياة صالبة.
ستظل أفضال شهدائنا على وطننا باقية ما 
بقيت الحياة، فقد أزهرت دماؤهم الزكية في 

بهاء وتألقًا،  ثنايا هويتنا اإلماراتية، وزادتها 
وعمقت رسوخها في نفوس األجيال، وعززت 

مضامينها بأسمى المبادئ والقيم.
أبناء وبنات اإلمارات.. أدعوكم، وبخاصة 
اليوم  هذا  أغوار  سبر  إلى  وشاباتنا،  شبابنا 
المبارك.. وإلى تمثل الشهداء في اإلقدام والعطاء 
والتفاني في أداء الواجب، وأدعوكم إلى التمعن 
في سير أسالفنا، للتعرف على تاريخ حافل 

باألمجاد والدروس والعبر.
وأدعو اآلباء واألمهات أن يشرحوا ألبنائهم 
معنى يوم الشهيد، وأن يحدثوهم عن الرجال 
لوطننا  فداء  األعظم  التضحية  قدموا  الذين 
وشعبنا، وعن ذويهم الصابرين المحتسبين، 
وعن ريادتهم في العطاء واإلخالص والوالء 
واالنتماء، وبأنهم قدوة لكل من طلب العال، 
ورام المجد، وتوخى النجاح، على مقاعد الدراسة 
وفي مواقع العمل، وفي كل شؤون الحياة.

وأدعو اآلباء واألمهات ليحدثوا أطفالهم أيضا 
عن شرف الخدمة في سلك الجندية، وعن رجال 
ونساء قواتنا المسلحة الذين يسهرون على 
أمن واستقرار وطننا، ويحافظون على استقالله 
وسيادته ومنجزاته وأدعوهم ليحدثوا أبناءهم 
عن برنامج الخدمة الوطنية، ودوره في تعزيز 

الذاتية، وفي صقل شخصيات شبابنا،  قوتنا 
ليترقبوا بشوق وشغف موعد التحاقهم به، 
أسوة عن من سبقهم ونال شرف التخرج منه.

أو  يعرف  ومواطنة  مواطن  كل  وأدعو 
ومواساتها،  زيارتها  إلى  شهيد  أسرة  تعرف 
فوقع هذا اليوم على أسر الشهداء ثقيل، وفيه 
تتحرك مشاعر الفراق والفقدان.. واحتضان 
اهلل  بقضاء  إيماننا  في  يكمن  المشاعر  هذه 
وقدره، ويقيننا بنيل الشهداء كرامة من ربهم 
ال يدانيها تكريم من أحد، فهم من بين خلق 
وتعالى  سبحانه  اهلل  نهى  الذين  جميعًا  اهلل 
عباده عن تسميتهم »أمواتًا« مصداقًا لقوله 
تعالى: »وال تقولوا لمن يقتل في سبيل اهلل 
أحياء ولكن ال تشعرون«.. وقد  بل  أموات 
يوم  في  يشفعون  بأنهم  تكريما  اهلل  زادهم 
القيامة لسبعين من أقاربهم تعويضا لهم عن 

الفراق والفقدان.
وصبرًا  شجاعة  الشهداء  ذوو  أبدى  لقد 
إيمانهم  قوة  أظهرت  جأش  ورباطة  ووعيًا 
في  وجدارتهم  الوطني،  انتمائهم  وعمق 
تنشئة أبنائهم، فباتوا لكل إماراتي وإماراتية 
مصدر إلهام يحفزهم على التفاني في خدمة 

وطننا وشعبنا.

وإذا كانت الكلمات ال تكفي إليفاء الشهداء 
وذويهم حقهم فإن األعمال ال تتوقف للوفاء 
بهذا الحق، إن بشاهد واحة الكرامة وصرح 
الشهيد، أو بمبادرات أصحاب السمو أعضاء 
المجلس األعلى حكام اإلمارات، ومن بينها 
تخليد أسمائهم بإطالقها على ميادين وشوارع 
ومدارس، أو بالرعاية التي يوليها لهم مكتب 
الشهيد بمتابعة شخصية من صاحب السمو 
ولي عهد أبوظبي أو بالمبادرات المجتمعية 
الكثيرة.. وكل ذلك كان تأكيدا إضافيا على 
العروة الوثقى بين شعبنا وقيادته، وعلى متانة 
وحدة البيت اإلماراتي الكبير وتكاتف وترابط 

أبنائه ومكوناته.
أيها المواطنون والمواطنات.. ونحن نحتفي 
بيوم الشهيد نكون نحتفي أيضا بقواتنا المسلحة 
الباسلة مدركين أن هذا اليوم ممتد في صفوفها 
طوال العمر، فروح االستشهاد تسري في عقيدة 
ضباطها وجنودها.. والشهداء هم أبناؤها البررة 
الذين تشربوا هذه الروح في مدارسها ومعاهدها 
ومناهجها ومعسكراتها، وكانوا أوفياء لقسم 
منسوبيها المتأهبين دوما لتلبية النداء وأداء 
الواجب، والمبتغين إحدى الحسنيين النصر 

أو الشهادة.

أحيي معكم ضباط وجنود قواتنا المسلحة 
وأجهزتنا األمنية وزمالءهم الذين سبقوهم في 
الخدمة العسكرية.. وأجدد اعتزازي بالتزامهم 
وكفاءتهم وسجاياهم وشجاعتهم، وإقبالهم على 
التدريب والتعليم وتنمية القدرات، مما ارتقى 
بقواتنا إلى مستوى أرقى الجيوش في العالم.

والتحية واجبة ومقرونة بالتقدير والعرفان 
لبناة قواتنا المسلحة، إلى والدنا ومعلمنا ورمز 
دولتنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
أخي صاحب  األعلى  القائد  وإلى  ثراه«  اهلل 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة الذي رعى بالتخطيط 
والتنفيذ على مدى نيف وأربعين عامًا مسيرة 

تحديث وتطوير قواتنا المسلحة.
أيها المواطنون والمواطنات.. عهدي بكم 
أنكم تحفظون رسالة الشهداء في صدوركم، 
فهم منكم وأنتم ذووهم.. إنها رسالة القيم 
والمبادئ اإلماراتية في االنتماء والوالء والتكاتف 
والتراحم واإلخالص وإنكار الذات واالنحياز 

إلى الحق ونبذ الباطل.
وحسبي أنكم تستلهمون الرسالة في أعمالكم 
وسلوككم وتعامالتكم، فكنتم القوة الدافعة 
لنجاح نموذجنا اإلماراتي، ونزوعه الدائم إلى 
تعزيز مصادر قوته، وتحقيق ريادته، وإنجاز 
تقدمه في كل حقول التنمية الشاملة المستدامة.

في هذا اليوم وفي كل يوم نتذكر شهداءنا 
ونشكرهم على ما أضافوه لوطننا من قوة وعزة 
ورفعة.. ونغبطهم على التكريم الذي نالوه 
وقيادته..  شعبنا  ومن  الوهاب،  الكريم  من 
وندعو اهلل عز وجل أن يطرح البركة في ذويهم 
وذرياتهم ونسأل وجهه الكريم أن يديم علينا 
يحفظ  وأن  واالزدهار،  واألمان  األمن  نعم 

وطننا من كل شر ومكروه«. وام

في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد 

محمد بن راشد: دماء شهدائنا الزكية أزهرت في 
ثنايا هويتنا وعمقت رسوخها في نفوس األجيال
سموه: نحتفي بقواتنا المسلحة الباسلة مدركين أن هذا اليوم ممتد في صفوفها طوال العمر

الشهداء من أبنائنا وإخواننا وأسالفنا يرصعون سردية تاريخنا بأوسمة الشرف وأكاليل الغار 
ذوو الشهداء أبدوا شجاعة وصبراً ووعياً ورباطة جأش أظهرت قوة إيمانهم وعمق انتمائهم الوطني

أمــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء، 
ــراج  ــي، باإلف ــارة دب ــًا إلم ــه حاكم ــاه اهلل«، بصفت »رع
عــن ٦7٢ مــن نــزالء المنشــآت اإلصالحيــة والعقابيــة 
فــي دبــي بمناســبة عيــد االتحــاد الخمســين للدولــة.

وقــال المستشــار عصــام عيســى الحميــدان، النائــب 
العــام إلمــارة دبــي إن أمــر اإلفــراج الصــادر بمكرمــة 

مــن صاحــب الســمو حاكــم دبــي يأتــي انطالقــًا مــن 
حــرص ســموه على إعطــاء فرصــة جديدة للمشــمولين 
ــع  ــيما م ــواب، الس ــق الص ــى طري ــودة إل ــو للع بالعف
احتفــال الدولــة بمناســبة وطنيــة غاليــة تتجســد فيهــا 
قيــم التســامح والعطــاء وتســمو فيهــا مشــاعر الــوالء 
للوطــن، حيــث تشــكل مثــل هــذه المناســبات فرصــة 
لتمكين هؤالء األشخاص من استعادة أدوارهم كعناصر 

نافعــة لمجتمعهــم ووطنهــم، فضاًل عما لهــذه المكرمة 
ــر وذوي  ــى أس ــة عل ــال البهج ــي بإدخ ــر نفس ــن أث م

المشــمولين بالعفــو.
وأوضــح ســعادة النائــب العــام إلمــارة دبــي أن النيابــة 
العامــة وضعــت األمــر الصــادر عن صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم موضع التنفيــذ الفوري وذلك 

بالتنســيق مــع القيــادة العامــة لشــرطة دبــي. وام

محمد بن راشد يأمر باإلفراج عن 672 نزياًل بمناسبة عيد االتحاد الخمسين

خالد بن محمد بن زايد خالل جولته في مرافق المعهد



C M YC M Y

11 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

للدعاية واالعالن ش.ذ.م.م،  تايم  الى محكوم عليه: ١- ريل 
مجهول محل االقامة

بما ان محكوم له: سكون للطباعة والنشر ش.ذ.م.م
نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤ 
بالزام المدعى عليها بان تؤدي الى المدعية مبلغ ٣١٫٢٥٣ درهم 
»واحد وثالثون الفا ومائتان وثالثة وخمسون درهما« وبالفائدة 
بواقع ٥٪ سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد 
وبالرسوم والمصاريف وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب 
المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين 
باسم  صدر  االعالن.  هذا  لنشر  التالي  اليوم  من  اعتبارا  يوما 
مكتوم  آل  سعيد  بن  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر 
رقم ٣٢٦٥/٢٠٢١/١٦ تجاري جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
 ٢٠٢١  / رقم ٥١٨٦  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
عمالي جزئي بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ٤٤٧٤٥ درهم لصالح العامل 
باالضافة الى مبلغ وقدره ٩١٥ درهم رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ ٢٤٧٢ 

درهم رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة.
طالب التنفيذ: سوريش كومار

عنوانه: االمارات، امارة دبي، القوز الصناعية، شارع رقم ١٠، بناية اب ان 
سي سكن عمال رقم ٦، الطابق االول، شقة ١٠٣، بالقرب من الخيل مول
المطلوب إعالنه: ١ـ شركة الفجيرة الوطنية للمقاوالت ذ م م - صفته: 

منفذ ضده
موضوع اإلعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٤٤٧٤٥ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة باالضافة الى مبلغ ٣٤٢٧ درهم رسوم لخزينة المحكمة. 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
 ٢٠٩ / ٢٠٢١ / ٨٤٤٦ تنفيذ عمالي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١٥٦
بمبلغ وقدره »٢٠٠٠٠« درهم  عليها  المدعى  بالزام  المطالبة  الدعوى:  موضوع 
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية ١٢٪ من تاريخ االستحقاق 

وحتى السداد التام. ضم ملف النزاع التجاري رقم ٢٠٢١ / ٥٧٢
المدعي: يينج زهانج

بناية صالح بن الحج،  الشيخ راشد،  القرهود، شارع  امارة دبي، ديرة،  عنوانه: 
الطابق االول، مكتب رقم ١١٦ هاتف رقم ٠٤٢٨٣٣٣٣٧ رقم مكاني ٣٢٦٥٧٩٣٢٧٩

المطلوب اعالنه: ١- كيان لو- صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن: قد اقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بالزام المدعى عليها 
بمبلغ وقدره »٢٠٠٠٠« درهم والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة 
١٢٪ من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام. ضم ملف النزاع التجاري رقم 
الساعة  الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧  الثالثاء  يوم  لها جلسة  ٠٥٧٢ وحددت   /  ٢٠٢١
فانت  لذا   BUILDING-DESC& بعد عن  التقاضي  قاعة  في  ٠٩٫٠٠ صباحا 
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 ١٦ / ٢٠٢١ / ٤٢٦٦ تجاري جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١٥٦
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ وقدره »٢٥٦٢٠« درهم 
تاريخ  من   ٪١٢ القانونية  والفائدة  المحاماة  واتعاب  والمصاريف  والرسوم 

االستحقاق وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المدعي: ايزي ديل لتأجير السيارات

عنوانه: االمارات، امارة دبي، ديرة بورسعيد، بناية اسيكو بجوار بناية السركال 
مكتب رقم ٨-٥٠٣ اسفلها الفلمنكي كافية

المطلوب اعالنه: ١- ايناس محمد عبدالفتاح مسعد- صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن: قد اقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بالزام المدعى عليه 
بمبلغ وقدره »٢٥٦٢٠« درهم والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة 
القانونية ١٢٪ من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بال كفالة. وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ الساعة 
٠٨:٣٠ 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 ١٦ / ٢٠٢١ / ٤٠٢٤ تجاري جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة االستئناف المدنية الثالثة رقم ٨٣
موضوع االستئناف: استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١ / ٩٢٩ 

مدني جزئي والرسوم والمصاريف واالتعاب.
الدارة  براغمة  »سابقا«  المنشآت ش.ذ.م.م  الدارة  براغمة  المستأنف: 

االستثمار ش.ذ.م.م »حاليا«
عنوانه: االمارات، امارة دبي، الوصل، بر دبي، دبي، شارع الشيخ زايد، 

مبنى بناية ملك خليفة جمعة النبودة، شقة مكتب رقم ٢٠٢
ويمثله: عبيد اسحاق اسماعيل المازمي

ش.ذ.م.م-  السيارات  صف  لخدمات  بارك  ستار   -١ اعالنه:  المطلوب 
صفته: مستأنف ضده

موضوع االعالن: قد استأنف القرار/ الحكم الصادر بالدعوى رقم ٩٢٩ / 
٢٠٢١ مدني جزئي، وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦ 
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 ١٩٨٢/٢٠٢١/٣٠٠ استئناف مدني

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في الدائرة الجزئية المدنية الثامنة رقم ٢٠
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ٢٥٨٩٨١ درهم والرسوم 
التام  والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة ٩٪ من قيد الدعوى وحتى السداد 

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المدعي: ماهر حسن الزغير عنوانه: االمارات، إمارة دبي، الخبيصي، ديره، دبي، شارع 
ابوبكر الصديق، مبنى مركز البخيت، شقة الثاني ٢٠٥، بالقرب من بنك ابوظبي االول

ويمثله: يوسف احمد علي آل علي
المطلوب إعالنه: ١ـ ماهر محمد وحيد المصري ـ صفته: مدعى عليه

موضوع االعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٨ 
اصدار  المحكمة  الزغير، قررت  لصالح/ماهر حسن  اعاله  المذكورة  الدعوى  في 
قرار منهي للخصومة وفقا لنص المادة ٥٤ من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات 
المدنية، وعليه قررت المحكمة بمثابة الحضوري الزام المدعى عليه بان يؤدي 
للمدعية مبلغ ٢٨٥٫٩٨١ درهم، والفائدة القانونية بواقع ٠٥٪ من تاريخ المطالبة 
وحتى تمام السداد والزمته الرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم  مقابل اتعاب 
اعتبارا من  قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما  الحضوري  بمثابة  المحاماة. حكما 
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 ٢٦٩٣/٢٠٢١/١١ مدني جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليهما ١- الكترو فوس اليكتروميكانيكال »ش.ذ.م.م«
 ٢- ساسيكومار اوتايوت باالن نامبيار اوتايوت  مجهولي محل اإلقامة

بما أن المدعي القبضة العالمية لمقاوالت البناء ش.ذ.م.م
ويمثله سعود عبدالعزيز عبداهلل الزرعوني

بتاريخ  االبتدائية  دبي  قررت محكمة  فقد  أداء  أمر  استصدار  طلب 
٢٠٢١/١٠/٢٥ بإلزام المطلوب ضدهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا 
للطالبة مبلغ ١٥و٧٣٥٩٣٤٧ درهم فقط مبلغ وقدره سبعة ماليين 
ألف وثالثمائة وسبعة وأربعين درهمًا  وثالثمائة وتسعة وخمسين 
وخمسة عشر فلس والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ االستحقاق 
وحتى تمام السداد وإلزامهما الرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم 

مقابل أتعاب المحاماة.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم ٦٨٣٢/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١- امنيات بروبرتيز سكس ليمتد  مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعي امكون للمقاوالت ش.ذ.م.م

ويمثله عبدالعزيز محمد عبداهلل محمد بن خلفان الزعابي
بتاريخ  االبتدائية  دبي  قررت محكمة  فقد  أداء  أمر  استصدار  طلب 
٢٠٢١/٠٥/١٨ أواًل: بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين، ثانيًا: 
 ١٠٢٫٢١٧٫٥٠ وقدره  مبلغ  للمدعية  تؤدي  بأن  عليها  المدعى  بإلزام 
درهم »مائة واثنان ألف ومائتان وسبعة عشر درهم وخمسون فلس« 
والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ االستحقاق الحاصل في ٢٠١٩/٧/٨ 
وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل 

أتعاب المحاماة.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم ٣٣٢٠/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١- ملتي لينك للمقاوالت »ش.ذ.م.م« 
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي لوكي جولد لتجارة مواد البناء ش.ذ.م.م
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/٠٤/١٤ أواًل: بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين المدعي والمدعى 
عليه، ثانيًا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
درهم  وسبعون  ألف  وستون  واثنان  »مئة  درهم   ١٦٢٠٧٠٫١٨
وثمانية عشر فلسًا« والفائدة القانونية عنه بواقع ٥٪ سنويًا من 
تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف 
وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت النفاذ المعجل.

ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 
هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم ١٧٤٦/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١- علي حسن خميس الحيلي الخنبولي 
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي شركة مؤتة للتجارة العامة ش.ذ.م.م 
ويمثلها مديرها/ مثنى قادر عبداهلل الطياوي

ويمثله خلف عبداهلل مال اهلل الحوسني
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 

 ٢٠٢١/١١/٠٣
١( بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ١١٠٫٨٨٠ درهم 
»مائة وعشرة ألف وثمانمائة وثمانين درهم« والفائدة القانونية ٥٪ 
اعتبارًا من ٢٠٢١/٢/٦ وحتى تمام السداد وألزمته بالمصاريف ومبلغ 
خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. ٢( رفض طلب التعويض.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم ٦٣٣٧/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١- اي ان & اي ان للحلول الفنية ش ذ م م 
مجهول محل اإلقامة

التنظيف ش ذ م م ويمثلها  بما أن المدعي اشار سيد لخدمات 
قانونًا/ اشار محمد سيد

قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ 
وقدره »٢٢٥٥٠ درهم« والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 
والفائدة ١٢٪ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وشمول الحكم 

بالنفاذ المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم األحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥ الساعة ٠٩٫٠٠ 
صباحًا في قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING-DESC لذا فأنت 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من 
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم ٤٣٦٨/٢٠٢١/١٦ تجاري جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المنفذ ضده: ١ـ عبداهلل أحمد حسن عبدالرحمن البشر
 مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ: ار بي ام لتأجير السيارات ذ.م.م
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ٢٢٣٧١٫٥٠ درهم إلى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة.
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 ٨٢١٦/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

علي  أحمد  عبدالرضا  علي  عبدالرزاق   -١ عليه  المدعى  إلى 
البلوشي مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي ار بي ام لتأجير السيارات ذ.م.م
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
مبلغ  للطالبة  يؤدي  بأن  ضده  المطلوب  بإلزام   ٢٠٢١/١١/٠٩
٣٤٦٨٠ درهم فقط مبلغ وقدره أربعة وثالثين ألف وستمائة 
وثمانية درهم والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ المطالبة 
وخمسمائة  والمصاريف  الرسوم  وإلزامه  السداد  تمام  وحتى 
درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي 
لنشر هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم ٧١٤٣/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١- عبداهلل علي عباس محمد علي 
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي ار بي ام لتأجير السيارات ذ.م.م
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/١٠/١٣ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ١٣٫٦٠٠ 
درهم »ثالثة عشر ألف وستمائة درهم« والفائدة القانونية ٥٪  
اعتبارًا من تاريخ االستحقاق في ٢٠٢٠/٨/٧ وحتى تمام السداد 

وأمرت المحكمة بالنفاذ المعجل بال كفالة وألزمته المصاريف.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم ٦٦٢٩/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١- حمد أحمد مختار الصراف مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعي ار بي ام لتأجير السيارات ذ.م.م

طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/١١/٠٧ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره 
١٠٫٨٠٠ درهم »عشرة آالف وثمانمائة درهم« قيمة عقد تأجير 
بتاريخ  الحاصل  االستحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  سيارة 
٢٠١٥/٨/٣٠ حتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ورفضت ما 
عدا ذلك من طلبات، وتنوه المحكمة أن طلب شمول األمر بالنفاذ 

المعجل ال مبرر له لذا قضت برفضه
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم ٧١٤٥/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١- يزيد بن عبداهلل بن سالم الزيدي 
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي ار بي ام لتأجير السيارات ذ.م.م
قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٧ بإلزام المدعى 
عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره ٩٫٣٥٠ درهم »تسعة آالف 
وثالثمائة وخمسون درهم« والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق 
تاريخ التكليف بالوفاء الحاصل في ٢٠٢١/٩/١٦ وحتى السداد 
التام والرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، 
وتنوه المحكمة أن طلب شمول األمر بالنفاذ المعجل ال مبرر 

له لذا قضت برفضه
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي 

لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم ٧١٤٤/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

الى المدعى عليه: ١- سمير ميخائيل بدرو، مجهول محل االقامة
بما ان المدعي: ستايرو لصناعة المواد العازلة ذ.م.م

طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/١١/١١ بالزام المطلوب ضدهما بالتضامن فيما بينهما بان 
ثالثمائة  وقدره  مبلغ  فقط  درهم   ٣٠١٦٠٧ مبلغ  للطالبة  يؤديا 
وواحد الف وستمائة وسبعة درهم، والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من 
تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد والزامهما الرسوم والمصاريف 
وخمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ولكم الحق في استئناف 

االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم ٧١٧٣/٢٠٢١/٦٠ أمر اداء 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

موضوع الدعوى :
طالب االعالن: بشاير صالح احمد تمام- صفته بالقضية: مدعى

المطلوب اعالنه: ١- الخبرة لتوريد العمالة- صفته بالقضية: 
مدعى عليه، مجهول محل االقامة

المطالبة  الدعوى وموضوعها  أقام عليك  موضوع اإلعالن: قد 
بمستحقات عمالية وقدرها »١٧٥٠٠« درهم والرسوم والمصاريف. 
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠ الساعة 
 BUILDING-DESC& ١١:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد
لذا فانت مكلف بالحضور او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم 
ما لديك من مذكرات او مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة 

رئيس القسمايام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى رقم ١٣٦/٢٠٢١/٣٦
 عمالي خدمة مساعدة جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في الدائرة الجزئية العمالية الرابعة رقم ٢٦ 
موضوع الدعوى المطالبة بمستحقات عماليه وقدرها )٦٧٢٧٠ درهم( وتذكرة عوده 
 )MB216917715AE( والرسوم والمصاريف رقم الشكوى )بمبلغ )٢٠٠٠ درهم

المدعى اسالم عبد المعطى عبد الحميد على 
بناية  ـ  األولى  النهدة  منطقة  ـ  دبي  إمارة  ـ  المتحدة  العربية  االمارات  عنوانه 
األهلي ـ هاوس ـ الطابق الرابع ـ شقة رقم ٤٠٤ ـ بالقرب من مستشفى ان ام سي 
المطلوب إعالنه ١ – روجية غوش لمقاوالت البناء ش.ذ.م.م صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢١ 
في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ اسالم عبد المعطى عبد الحميد على بحكمت 
المحكمة بمثابة الحضوري , بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ )٤٥,٢٦٣( 
درهم وبالفوائد التأخيرية بواقع ٥٪ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد 
عدا الفصل التعسفي فمن صيرورة الحكم النهائي وبتذكرة عودة إلى موطنه على 
الدرجة السياحية عينا أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقدًا ما لم يلتحق بخدمة صاحب 
عمل آخر وألزمت المدعى عليها بالمناسب من مصروفات الدعوى وأعفت المدعي 
من نصيبه منها.  حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارًا 
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 ٦٥١٢/٢٠٢١/١٣ ـ عمالي جزئي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٧٥٧٩ عمالي 
العامل  به وقدره )١١٠١٤ درهم( لصالح  المنفذ  المبلغ  جزئي, بسداد 
باالضافة إلى مبلغ وقدره )٢٤١ درهم( رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ )٥٥١ 

درهم( رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة 
طالب التنفيذ شادى اسامه صدقى مجلع  

عنوانه: االمارات ـ إمارة دبي ـ بردبي ـ منطقة المارينا ـ برج تايجر ـ 
شقة رقم ٤٣٢ ـ بالقرب من مارينا كراون ـ رقم مكاني: ١٣٢٣٦٧٦٠٢٣

المطلوب إعالنه :١- صلة االبداع لالعمال الفنية صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
التنفيذ أو  الى طالب  المنفذ به وقدره ١١٠١٤,٠٠ درهم  المبلغ  بدفع 

خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ ٧٩٢ 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 ٧٩٢٣/٢٠٢١/٢٠٩ تنفيذ عمالي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

موضوع الدعوى: 
طالب اإلعالن: فاطمه حسن عبداهلل باهارون/ وتمثلها بالوكالة: عزيزه حسن 

عبداهلل باهارون صفته بالقضية: مدعى 
المطلوب إعالنهما ١- عادل مجاهد عبدالموجود مجاهد صفته بالقضية: مدعى عليه 
٢ – السرايا للمقاوالت ش.ذ.م.م / ويمثلها مديرها عادل مجاهد عبدالموجود 

مجاهد صفته بالقضية: مدعى عليه 
مجهولي محل اإلقامة 

موضوع االعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بفسخ العقد المبرم 
بين المدعية والمدعى عليه األول وإرجاعهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل 
التعاقد وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بالفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ 

المطالبة وحتى تمام السداد وبالرسوم والمصاريف 
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٠٥-١٢-٢٠٢١ الساعة ٩:٠٠ 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.) علما بان الدعوى جددت من الشطب(.

رئيس القسم

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم ٣٥٨٧/٢٠٢١/١٦ ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٣٠٨/٢٠٢١ امر اداء 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )١٠٥٠١ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ اتحاد ليجال كونسالتانتس ش م ح ـ ذ م م ويمثلها مديرها 

السيد/ ارلويل اوساسوي اجهيمين  
عنوانه: اماره دبي منطقه االتحاد شارع سما بنايه الشرق االوسط بالقرب 

من المال بالزا ـ رقم مكاني ) ٣٤٨٢٧٩٧٤٥٩( 
المطلوب إعالنه :١- سيد شيراز شكيل احمد سيد شكيل احمد صفته: 

منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠٥٠١ 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 ٨٣٤٠/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

كوربوريشن،  انتربرايسز  فيلد  هورست  شركة  عليه:  المدعى  الى 
مجهول محل االقامة

بما ان المدعي: شركة الخط الذهبي للمقاوالت ذ.م.م 
ويمثله: جميلة سعيد ماجد سعيد المهيري

القضاء  للمطالبة  دعوى  الئحة  وموضوعها  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بصحة ونفاذ عقد بيع العقار رقم »٦٣٦- ٣٩٤« والمسجل لدى دائرة 
االراضي واالمالك تحت رقم »٣٨٦« بمنطقة الثنية الرابعة بإمارة دبي 
والرسوم  االولى  عليها  والمدعى  الثانية  عليهما  المدعى  بين  المبرم 
والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وحددت لها جلسة يوم الثالثاء 
الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤ الساعة ٩٫٣٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد 
يمثلك  او من  بالحضور  فانت مكلف  لذا   BUILDING-DESC  &
قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

إعالن بالنشر 
رقم ١٧٦ / ٢٠٢١ عقاري كلي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

موضوع التنفيذ 
طالب اإلعالن :محمد شهزاد محمد نواز صفته بالقضية: طالب التنفيذ 
المطلوب إعالنه: ١ – محمد طاهر لودهي للخدمات الفنية والتنظيف  

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)٧٦٦٧,٠٠( درهم الى طالب التنفيذ أو 
خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية 
بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن. 
رئيس القسم

اعالن بالنشر في التنفيذ 
رقم ٨٥٣٧/٢٠٢١/٢٠٩ تنفيذ عمالي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اقتصاد

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م10

لدى عدالة محكمة الشارقة اإلتحادية االبتدائية المدنية 
المدعي/ مصرف الهالل ش م ع 

المدعى عليه/ طوني جوزاف عاقله 
المدعى عليه أعاله مدعو للحضور شخصيا أو بواسطة وكيل معتمد الجتماع 
الخبرة المصرفية المقرر عقده الساعة الحادية عشر صباحا يوم الخميس 
الموافق ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك بالمحادثة التليفونية المصورة مصطحبين 
الخبير  سيادة  لدى  تقديمها  في  ترغبون  التي  المستندات  كافة  معكم 

المنتدب في الدعوى 
للتواصل: 
خبير مصرفي/ مصطفى محفوظ 
تليفون محمول: ٠٥٠١١١٧٧٦٤ 
 Expertmoustafa@gmail.com :إيميل

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اعالن بالنشر في الدعوى رقم ٨١٦٨ – ٢٠٢١ 
تجاري جزئي 

إجتماع خبرة

إلى: المحكوم عليه: ١ـ زين للمنظفات والمطهرات
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
مرتضى ي عطرواال،  ويمثلها  م  م  ذ  كومباني  اند  كابتن  المنفذ 

الجنسية: سنغافوري، 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: ١٠٢٩٨٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. 
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIREA2021/ 0001953 ـ  مدني جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العنوان  ال علي،  احمد محمد  عليه: جاسم  المحكوم  الى 
٩٣٩٥٩٩٤

نحيطكم علما بانه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه 
المحكمة في الدعوى المذكورة بالرقم اعاله لصالح يوسف 
حسن علي اللوغاني، بالتالي: انه بتاريخ: ٢٠٢١/١٠/١١ بعد 
يؤدي  ان  عليه  المدعى  بالزام  نأمر  االوراق  على  االطالع 
للمدعي مبلغا وقدره »٣٢٠٠٠« درهم والزمته بالمصروفات. 

حكما غير قابال لالستئناف.
المحكمة االبتدائية المدنية

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة 
االتحادية، المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى 

رقم SHCFICICPL2021/ 0007900 أمر اداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  محكمة  ـ  االتحادية  الشارقة  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  إعالن 
المدنية ـ حسن محمد صفر محمد االنصاري

إلى: المحكوم عليه: ١ـ حسن محمد صفر محمد االنصاري
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
العربية  االمارات  الجنسية:  الكعبي-  سعيد  محمد  راشد  محمد  المنفذ 

المتحدة، في القضية المشار إليها أعاله.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٣٧٩٣٤٧

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 
»١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة تخلفك عن 
ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية
 رقم SHCEXCIREA2021 /0004648 ـ  مدني جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ 
المدنية ـ فلورنسا لتجارة السيارات المستعملة ذ م م

إلى: المحكوم عليه: ١ـ فلورنسا لتجارة السيارات المستعملة ذ م م
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 
المدعي المنفذ كاكاجان عطاجانوف- الجنسية: تركماني، 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: ٥٩٩٥٢
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة 
تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCILABS2021 /0001139 ـ  عمالي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

ليكن معلوما للجميع بأن السيد/ ابراهيم عصام ابراهيم عالء الدين 
ـ االردن الجنسية 

يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة )١٠٠٪( وذلك الى 
السيد / احمد عاطف محمد النمروطي ـ فلسطيني الجنسية 

في الرخصة المسماه/ )كافتيريا عنوان( رخصة رقم )٧٦٤٩٩٧( الصادرة 
من دائرة  التنمية االقتصادية بالشارقة

وعماًل بنص المادة)١٤( فقره ٥ من القانون االتحادي رقم)٤( لسنة 
للعلم  اإلعالن  اقتضى نشر هذا  العدل فقد  الكاتب  ٢٠١٣ في شأن 
اسبوعين  بعد  إليه  المشار  االجراء  على  التصديق  يتم  سوف  وانه 
من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه إتباع 

اإلجراءات القانونية .

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 MOJAU_2021_0035953 إعالن بالنشر

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

إلى المنفذ ضده/ بهاء الدين قاسم اإلبراهيم ـ سوري الجنسية ـ 
مجهول محل اإلقامة خارج الدولة
بما أن المنفذة/ منال حسن خلف

أمام  أعاله  بالرقم  المذكورة  الشرعية  الدعوى  عليك  أقامت  قد 
هذه المحكمة للمطالبة/ بإلزام المنفذ ضده بسداد نفقة األوالد 

وقدرها ١٥٠٠ درهم
وقد حددت المحكمة جلسة الثالثاء ٢٠٢١/١٢/١٤ للنظر في الدعوى، 
فأنت مكلف بالحضور شخصيًا أو من ينوب عنك رسميًا أمام هذه 
المحكمة في الموعد المذكور للرد على الدعوى، وفي حالة تخلفك 
عن الحضور في الموعد المحدد، فإن المحكمة ستنظر في الدعوى 

وتصدر حكمها غيابيًا.
تحريرًا في يوم األربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م

القاضي

إعالن بالنشر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٢٥٦ تنفيذ شرعي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان الشرعية

الى المدعي عليه: كانكو انترناشونال )م.م.ح(  
مجهول محل اإلقامة: هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة ص.ب: ٥١٣٦٨٧ 

 kankuinternational@gmail.com هاتف رقم ٩٧١٥٢٧٧٥٠٧٥٠  بريد الكتروني
بناء على طلب المدعية: نفيد كومار جين ومادوكار بوليمارز 

قد رفعت الدعوى المذكورة اعاله تطالبكم بـ: 
إلزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٣٨,٤٤٠ دوالر أمريكي )مئة وثمانية وثالثون 
ألف واربعمائة واربعون دوالر أمريكى( أي ما يعادل ٥٠٨,٧٦٧ درهم اماراتي 
)خمسمائة وثمانية الف وسبعمائة وسبعه وستون درهم أماراتي( والفائدة 
القانونية التاخيرية بواقع ١٢٪ من تاريخ االستحقاق الحاصل في ٢٠١٧/٠٣/٣١ 
وحتى تمام السداد  الزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب 
المحاماة  انت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/٧ امام مكتب ادارة الدعوى 
محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية ـ مكتب رقم )مكتب 
مذكرة  وتقديم   , معتمد  وكيل  بواسطة  او  شخصيًا   )٢ رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله ـ 

مكتب الخدمات القضائيةبوصفك مدعى عليه. 

اعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب ادارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIPOR2021/ 0007453/ تجاري)جزئي( 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

الى المدعي عليه: سلطان سالم سعيد ليويوي الشحي  
مجهول محل اإلقامة: رأس الخيمة مركز زايد 

نعلمكم أن المدعي أحمد علي حسن محمد قد أقام الدعوى المذكورة 
أعاله ويطالب فيها باالتي:  أوال: الزام المدعى عليه بسداد مبلغ عشرة 

االف درهم استلمها منه الداء اعمال لم يقم بها. 
ثانيا: الزام المدعي عليه بالمصروفات والرسوم واتعاب المحاماة والتعويض 

المدني عن التاخر في السداد لذلك 
الدعوى  ادارة  مكتب  امام   ٢٠٢١/١٢/١٥ بجلسة  بالحضور  مكلف  انت 
محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيةـ  مكتب رقم )مكتب 
مدير الدعوى( شخصيًا او بواسطة وكيل معتمد , وتقديم مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله 

مكتب الخدمات القضائيةـ بوصفك مدعى عليه. 

اعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب ادارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIREA2021/ 0008434 / مدني)جزئي( 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

الى المدعى عليه: عالء محمد سعيد احمد زيود- اردني الجنسية
نعلمكم بان المدعى: احمد مسعد عبدالهادي علي الدين - مصري/ 
الجنسية، قد اقام الدعوى المذكورة اعاله للمطالبة، لذا يجب عليكم 
الحضور امام محكمة الشارقة االتحادية، المحكمة االبتدائية المدنية 
لتقديم ما لديكم من دفاع ومستندات وفي حالة عدم حضوركم أو 
ارسال وكيل معتمد ينوب عنكم فان المحكمة ستباشر االجراءات 

القانونية في غيابكم.
الحكم

بالزام  نأمر  االوراق  على  االطالع  بعد   ٢٠٢١/١١/١١ بتاريخ  انه 
درهم  وقدره »٤٠٠٠٠«  مبلغا  للمدعي  يؤدي  ان  عليه  المدعى 

والزمته بالمصروفات.
حرر بتاريخ ٢٨ /١١ / ٢٠٢١

المحكمة االبتدائية المدنية

إعالن مدعى  عليه بالنشر  في الدعوى 
رقم SHCFICICPL2021 /0009002 أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

الى المدعى عليه: علي محمد علي مصطفى- مصري الجنسية
باكستاني/   - ميران  ميران  عبداهلل  المدعى:  بان  نعلمكم 
الجنسية، قد اقام الدعوى المذكورة اعاله للمطالبة وصدر 
بحقكم الحكم االتي: انه بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٦ بعد االطالع على 
االوراق نأمر بالزام المدعى عليه ان يؤدي للمدعي مبلغا 

وقدره ٥١٥٠٠ درهم والزمته بالمصروفات.
حرر بتاريخ ٢ /٩ / ٢٠٢١

المحكمة االبتدائية المدنية

إعالن مدعى  عليه بالنشر في الدعوى 
رقم SHCFICICPL2021/ 0004852 أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: صالح حسين علي محمد العنوان: ٩٣٩٢٠٧٧
هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بأنه  علمًا  نحيطكم 
المحكمة في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح/ برفكت 
موهانان  نارايانان  قانونًا/  ويمثلها  الفنية ش.ذ.م.م  للخدمات 

نارايانا ناتودان بالتالي:
نص الحكم نأمر بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغًا 
وقدره »٢٠٠٠٠ درهم« وألزمته بالفائدة القانونية بواقع ٥٪ 
سنويًا اعتبارًا من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد وألزمته 

بالمصروفات.
المحكمة االبتدائية المدنيةحكمًا غير قاباًل لالستئناف.

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة 
االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى رقم 

SHCFICICPL2021 /0008354 أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

بناء على طلب المحكوم له/ حمد خليل ابراهيم علي المنصوري 
الجنسية/ اإلمارات العربية المتحدة 

الى/ المحكوم عليه/ كونسبت ديزاين انتيرير للديكور الجنسية 
ليكن معلوما لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
تجاري   ٥٩٧/٢٠٢١ رقم  القضية  في   ٢٠٢١/٠٩/٠٩ بتاريخ  حكما 

جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره ٤٠١٥٧,٦٥ 
درهما شامال الرسوم والمصاريف وبما ان المحكوم له اعاله قد 
تقدم لتنفيذ حكم وسجل بالرقم المشار أعاله فأنت مكلف بتنفيذ 
ما جاء اعاله خالل ١٥ يوم التالي للتبليغ وفي حال تخلفك عن ذلك 
فإن المحكمة ستتخذ بحقك االجراءات القانونية المناسبة لتنفيذ 

الحكم والرسوم المرتبة عليك 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

قسم التنفيذ

إخطار دفع بالنشر 
ليكن معلوما للجميع بان السيد/ السعيد السعيد العزيزي علي، رقم الملف: ٢٠٢١/٨٢٠ ـ تنفيذ تجاري 

مصري الجنسية، يرغب في التنازل عن كامل حصته البالغة ١٠٠٪ 
البحرية«  للمأكوالت  الهامور  التجارية »ركن  الرخصة  وذلك في 
صادرة من دائرة التنمية االقتصادية برقم »٧٨١٩٠٠« وذلك لصالح 

السيد/ احمد علي عبدالرحمن محمد النقبي، اماراتي الجنسية
وعمال بنص المادة »١٤« فقرة ٥ من القانون االتحادي رقم »٤« 
لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل. فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن 
بعد  اليه  المشار  االجراء  على  المصادقة  يتم  سوف  وانه  للعلم 
اسبوعين من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعتراض على ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل التباع االجراءات القانونية.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إعالن بالنشر

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

إدارة الكاتب العدل والتصديقات 

الكاتب العدل

السيد/ حميد فهد سالم الخرسي العليلى )المدعى عليه( بناءًا 
على تكليف محكمة عجمان االتحادية ـ االبتدائية بندبي خبيرًا 
مصرفيًا في الدعوى المذكورة أعاله المرفوعه من السادة: بنك 
في  يرجى حضوركم  وعليه  )المدعي ضدكم(  اإلسالمي  دبي 
جلسة الخبرة أو وكيال معتمدًا يمثلكم وتقديم ما لديكم من 
مستندات تخص الدعوى وذلك يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥ 
في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحًا حيث سيتم عقد الجلسة عبر 
تطبيق زوم. وسيتم اإلتصال بكم قبيل موعد الجلسة للتأكد من 

تمكين الفنيات الالزمة 
موبايل: ٠٥٠٣٢٣٦٠٦٦ 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم AJCFICIPOR2021/ 0003815 / تجاري)جزئي( 

إجتماع خبرة

الخبير المصرفي / عمر يحيى الكتري 

الى: المحكوم عليه: طالل عبداهلل حسن عبداهلل  
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ امنه محمد موسى, الجنسية االمارات العربية المتحدة
 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: ٨٣٢٧٤,٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 

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. 

اعالن منفذ ضده بالنشر اخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCICPL2021/ 0002269 ـ أمر أداء 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

تقدم الينا المدعو)الخطاب سيف سعيد اليوسفي( 
إلى قسم التوثيق العام ـ بمحكمة العين االبتدائية 
ـ مبنى الخدمات العدليةـ  بطلب تغيير اسمه األول 
من )الخطاب( إلى)خليفة( ليصبح كامال)خليفة سيف 

سعيد اليوسفي( 
فمن لديه اعتراض على ذلك يتقدم به الى قسم 
االبتدائية خالل ١٥  العين  العام بمحكمة  التوثيق 

يوما من تاريخ نشر االعالن. 

إعالن تغيير اسم
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إمارة أبوظبي 
دائرة القضاء 

محكمة العين اإلبتدائية

رئيس دائرة التوثيقات الثانية 

لدى محكمة الشارقة االبتدائية ـ دائرة حقوق الملكية الفكرية 
إلى المدعى عليها: ١ – سمير محمد ابراهيم الشافعي 

٢ – كامل ابراهيم عباس 
٣ – شركة ماركوريكو ذ م م 

بناء على طلب المدعية: شركة جيادا جروب اس ارال 
أنتم مكلفين للحضور شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد الجتماع الخبرة 
الحسابية المقرر عقده الساعة ٥:٣٠ مساًء يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦ 
وذلك عبر اإلنترنت من خالل تطبيق االتصال المرئي برنامج زووم مع 
البريد  على  للخبير  تقديمها  في  ترغبون  التي  المستندات  كافة  ارسال 

 info@malikmarzouk.ae االلكتروني
الخبير الحسابي رفعت حسين مرزوق 
قيد سجل الخبراء بوزارة العدل )٢١( 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اعالن بالنشر الدعوى رقم ٢٧٤٠ لسنة ٢٠١٩ 
تجاري كلي 

إجتماع خبرة

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ عصام راشد علي العفاد 
ال علي، إماراتي الجنسية، يرغب في البيع والتنازل عن 
كامل حصته البالغة »١٠٠٪« وذلك إلى السيد/ عوض صياح 
حافظ حافظ عراقي الجنسية وذلك في الرخصة التجارية 
تأسست  بالسيارات«  للعناية  الفرسان  »ساحة  المسماه 

بإمارة الشارقة بموجب رخصة تجارية رقم »٧٦٥٩٣٤«
تم تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى مؤسسة 
فردية بوكيل خدمات ومن لديه أي اعتراض عليه اتباع 
اإلجراءات القانونية المتبعة وذلك خالل المدة القانونية.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

MOJAU-2021- 0035484 إعالن بالنشر رقم المعاملة

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

الكاتب العدل

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن 
الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه:

من: الطرف األول/ افيجيت شيل سانتوش كومار شيل   
 الجنسية: بنغالديش

إلى: الطرف الثاني/ يوسف أحمد عبداهلل                
 الجنسية: اإلمارات

باالسم التجاري »العيون لتنجيد مقاعد السيارات« رخصة صادرة 
من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم »١٥٧٥٦« والمسجلة 
العدل  الكاتب  سيقوم  وعليه  عجمان،  وصناعة  تجارة  بغرفة 
نشر  تاريخ  من  يومًا   ١٤ انقضاء  بعد  التنازل  على  بالتصديق 

هذا اإلعالن.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

MOJAU-2021- 0035773 إعالن تنازل عن رخصة رقم المعاملة

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

الكاتب العدل

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل 
عن الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه:

من السيد/ منصور محمد عباس حسن البلوشي    
 الجنسية: اإلمارات

إلى السيد/ يوسف عبداهلل عبدالرحمن العوضي    
الجنسية: اإلمارات

باالسم التجاري »مقهى باباراتري« رخصة صادرة من دائرة 
التنمية االقتصادية بعجمان رقم »١٠١١٦١« والمسجلة بغرفة 
تجارة وصناعة عجمان وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق 
على التنازل بعد انقضاء ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

MOJAU-2021- 0035713 إعالن تنازل عن رخصة رقم المعاملة

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

الكاتب العدل

الى من يهمه األمر
نحن السادة/ ار جي اس انترناشونال لتجارة المواد ليمتد، شركة 
لقوانين  التأسيس وفقا  تم  منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة 
تسجيل شركات منطقة حرة أبوظبي لعام ٢٠١١ »قوانين تسجيل 
الشركات« نقوم باشعار بموجب هذا على انه وفقا لمواد قانون 
رقم ١٢ من قوانين تسجيل الشركات. نرغب لتغيير إسمنا الى: ار 

جي اس انترناشونال للتجارة العامة ليمتد
يجب على أي شخص يقوم باعتراض هذا التغيير، القيام باالعتراض 
خطيا، في غضون ما ال يزيد عن اربعة عشر يوما من تاريخ نشر 
هذا االشعار الى الجهات التالية: لعناية: سلطة منطقة حرة، منطقة 
حرة أبوظبي، ص.ب: ٥٤٤٧٧، أبوظبي- اإلمارات العربية المتحدة، 

ADFZ@adpc.ae :البريد االلكتروني

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إشعار عن تغيير إسم شركة منطقة حرة ذات 
مسؤولية محدودة

إعالن
المنذر: عارف علي بيج

عنوانه: امارة دبي، منطقة ديرة، هور العنز، شارع ٢٢، فيال 
رقم ٢٣ هاتف رقم: ٠٥٦٢٥٥٠٤٦٦

المنذر اليه: شاه نواز للوساطة التجارية ش.ذ.م.م، هاتف رقم: 
٠٤٢٩٨٦٦٨٩

الموضوع: اعالن بالنشر في االنذار رقم ٢٠٢٠/١/١٣٨٥٨١
تنذر المنذره المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره »١٣٠٫٠٠٠« 
زمنية  فترة  خالل  وذلك  درهم«  الف  وثالثون  »مائة  درهم 
اقصاها سبعة ايام من تاريخ استالم هذا االنذار، واال ستضطر 
المنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ لها حقها 
بما فيها اقامة الدعوى القضائية والتعويض عن العطل والضرر 

ورسوم مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر ٢٠٢١ / ٩٥١٣
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المخطر: فهد مضيان العتيبي- سعودي الجنسية
بوكالة المحامي/ عبداهلل علي السويدي

المخطر اليه: عبداهلل بن حسن بن عبداهلل المبيوق- سعودي 
الجنسية، مجهول محل االقامة

فان المخطر يخطر المخطر اليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
مبلغ وقدره ٢٣٠٫٠٠٠ درهم »فقط مئتان وثالثون الفا درهم 
اماراتي الغير« وذلك في مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ 
االعالن بالنشر واال سوف نضطر اسفين الى اتخاذ ومتابعة كافة 
ذلك من  ينتج عن  ما  كافة  تحملكم  مع  القانونية  االجراءات 
مصروفات قضائية والفوائد القانونية ومقابل اتعاب المحاماة 
وفقا للمادة ٦٣ من قانون االجراءات المدنية. مع حفظ كافة 

الكاتب العدلحقوق المخطر االخرى.

اخطار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١ / ٩٥٦٩
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
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اقتصاد

للدعاية واالعالن ش.ذ.م.م،  تايم  الى محكوم عليه: ١- ريل 
مجهول محل االقامة

بما ان محكوم له: سكون للطباعة والنشر ش.ذ.م.م
نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤ 
بالزام المدعى عليها بان تؤدي الى المدعية مبلغ ٣١٫٢٥٣ درهم 
»واحد وثالثون الفا ومائتان وثالثة وخمسون درهما« وبالفائدة 
بواقع ٥٪ سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد 
وبالرسوم والمصاريف وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب 
المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين 
باسم  صدر  االعالن.  هذا  لنشر  التالي  اليوم  من  اعتبارا  يوما 
مكتوم  آل  سعيد  بن  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر 
رقم ٣٢٦٥/٢٠٢١/١٦ تجاري جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
 ٢٠٢١  / رقم ٥١٨٦  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
عمالي جزئي بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ٤٤٧٤٥ درهم لصالح العامل 
باالضافة الى مبلغ وقدره ٩١٥ درهم رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ ٢٤٧٢ 

درهم رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة.
طالب التنفيذ: سوريش كومار

عنوانه: االمارات، امارة دبي، القوز الصناعية، شارع رقم ١٠، بناية اب ان 
سي سكن عمال رقم ٦، الطابق االول، شقة ١٠٣، بالقرب من الخيل مول

المطلوب إعالنه: ١ـ شركة الفجيرة الوطنية للمقاوالت ذ م م - صفته: 
منفذ ضده

موضوع اإلعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٤٤٧٤٥ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة باالضافة الى مبلغ ٣٤٢٧ درهم رسوم لخزينة المحكمة. 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
 ٢٠٩ / ٢٠٢١ / ٨٤٤٦ تنفيذ عمالي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١٥٦
بمبلغ وقدره »٢٠٠٠٠« درهم  عليها  المدعى  بالزام  المطالبة  الدعوى:  موضوع 
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية ١٢٪ من تاريخ االستحقاق 

وحتى السداد التام. ضم ملف النزاع التجاري رقم ٢٠٢١ / ٥٧٢
المدعي: يينج زهانج

بناية صالح بن الحج،  الشيخ راشد،  القرهود، شارع  امارة دبي، ديرة،  عنوانه: 
الطابق االول، مكتب رقم ١١٦ هاتف رقم ٠٤٢٨٣٣٣٣٧ رقم مكاني ٣٢٦٥٧٩٣٢٧٩

المطلوب اعالنه: ١- كيان لو- صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن: قد اقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بالزام المدعى عليها 
بمبلغ وقدره »٢٠٠٠٠« درهم والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة 
١٢٪ من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام. ضم ملف النزاع التجاري رقم 
الساعة  الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧  الثالثاء  يوم  لها جلسة  ٠٥٧٢ وحددت   /  ٢٠٢١
فانت  لذا   BUILDING-DESC& بعد عن  التقاضي  قاعة  في  ٠٩٫٠٠ صباحا 
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 ١٦ / ٢٠٢١ / ٤٢٦٦ تجاري جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١٥٦
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ وقدره »٢٥٦٢٠« درهم 
تاريخ  من   ٪١٢ القانونية  والفائدة  المحاماة  واتعاب  والمصاريف  والرسوم 

االستحقاق وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المدعي: ايزي ديل لتأجير السيارات

عنوانه: االمارات، امارة دبي، ديرة بورسعيد، بناية اسيكو بجوار بناية السركال 
مكتب رقم ٨-٥٠٣ اسفلها الفلمنكي كافية

المطلوب اعالنه: ١- ايناس محمد عبدالفتاح مسعد- صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن: قد اقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بالزام المدعى عليه 
بمبلغ وقدره »٢٥٦٢٠« درهم والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة 
القانونية ١٢٪ من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بال كفالة. وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ الساعة 
٠٨:٣٠ 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 ١٦ / ٢٠٢١ / ٤٠٢٤ تجاري جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة االستئناف المدنية الثالثة رقم ٨٣
موضوع االستئناف: استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١ / ٩٢٩ 

مدني جزئي والرسوم والمصاريف واالتعاب.
الدارة  براغمة  »سابقا«  المنشآت ش.ذ.م.م  الدارة  براغمة  المستأنف: 

االستثمار ش.ذ.م.م »حاليا«
عنوانه: االمارات، امارة دبي، الوصل، بر دبي، دبي، شارع الشيخ زايد، 

مبنى بناية ملك خليفة جمعة النبودة، شقة مكتب رقم ٢٠٢
ويمثله: عبيد اسحاق اسماعيل المازمي

ش.ذ.م.م-  السيارات  صف  لخدمات  بارك  ستار   -١ اعالنه:  المطلوب 
صفته: مستأنف ضده

موضوع االعالن: قد استأنف القرار/ الحكم الصادر بالدعوى رقم ٩٢٩ / 
٢٠٢١ مدني جزئي، وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦ 
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 ١٩٨٢/٢٠٢١/٣٠٠ استئناف مدني

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في الدائرة الجزئية المدنية الثامنة رقم ٢٠
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ٢٥٨٩٨١ درهم والرسوم 
التام  والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة ٩٪ من قيد الدعوى وحتى السداد 

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المدعي: ماهر حسن الزغير عنوانه: االمارات، إمارة دبي، الخبيصي، ديره، دبي، شارع 
ابوبكر الصديق، مبنى مركز البخيت، شقة الثاني ٢٠٥، بالقرب من بنك ابوظبي االول

ويمثله: يوسف احمد علي آل علي
المطلوب إعالنه: ١ـ ماهر محمد وحيد المصري ـ صفته: مدعى عليه

موضوع االعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٨ 
اصدار  المحكمة  الزغير، قررت  لصالح/ماهر حسن  اعاله  المذكورة  الدعوى  في 
قرار منهي للخصومة وفقا لنص المادة ٥٤ من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات 
المدنية، وعليه قررت المحكمة بمثابة الحضوري الزام المدعى عليه بان يؤدي 
للمدعية مبلغ ٢٨٥٫٩٨١ درهم، والفائدة القانونية بواقع ٠٥٪ من تاريخ المطالبة 
وحتى تمام السداد والزمته الرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم  مقابل اتعاب 
اعتبارا من  قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما  الحضوري  بمثابة  المحاماة. حكما 
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 ٢٦٩٣/٢٠٢١/١١ مدني جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليهما ١- الكترو فوس اليكتروميكانيكال »ش.ذ.م.م«
 ٢- ساسيكومار اوتايوت باالن نامبيار اوتايوت  مجهولي محل اإلقامة

بما أن المدعي القبضة العالمية لمقاوالت البناء ش.ذ.م.م
ويمثله سعود عبدالعزيز عبداهلل الزرعوني

بتاريخ  االبتدائية  دبي  قررت محكمة  فقد  أداء  أمر  استصدار  طلب 
٢٠٢١/١٠/٢٥ بإلزام المطلوب ضدهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا 
للطالبة مبلغ ١٥و٧٣٥٩٣٤٧ درهم فقط مبلغ وقدره سبعة ماليين 
ألف وثالثمائة وسبعة وأربعين درهمًا  وثالثمائة وتسعة وخمسين 
وخمسة عشر فلس والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ االستحقاق 
وحتى تمام السداد وإلزامهما الرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم 

مقابل أتعاب المحاماة.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم ٦٨٣٢/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١- امنيات بروبرتيز سكس ليمتد  مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعي امكون للمقاوالت ش.ذ.م.م

ويمثله عبدالعزيز محمد عبداهلل محمد بن خلفان الزعابي
بتاريخ  االبتدائية  دبي  قررت محكمة  فقد  أداء  أمر  استصدار  طلب 
٢٠٢١/٠٥/١٨ أواًل: بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين، ثانيًا: 
 ١٠٢٫٢١٧٫٥٠ وقدره  مبلغ  للمدعية  تؤدي  بأن  عليها  المدعى  بإلزام 
درهم »مائة واثنان ألف ومائتان وسبعة عشر درهم وخمسون فلس« 
والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ االستحقاق الحاصل في ٢٠١٩/٧/٨ 
وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل 

أتعاب المحاماة.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم ٣٣٢٠/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١- ملتي لينك للمقاوالت »ش.ذ.م.م« 
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي لوكي جولد لتجارة مواد البناء ش.ذ.م.م
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/٠٤/١٤ أواًل: بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين المدعي والمدعى 
عليه، ثانيًا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
درهم  وسبعون  ألف  وستون  واثنان  »مئة  درهم   ١٦٢٠٧٠٫١٨
وثمانية عشر فلسًا« والفائدة القانونية عنه بواقع ٥٪ سنويًا من 
تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف 
وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت النفاذ المعجل.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم ١٧٤٦/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١- علي حسن خميس الحيلي الخنبولي 
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي شركة مؤتة للتجارة العامة ش.ذ.م.م 
ويمثلها مديرها/ مثنى قادر عبداهلل الطياوي

ويمثله خلف عبداهلل مال اهلل الحوسني
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 

 ٢٠٢١/١١/٠٣
١( بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ١١٠٫٨٨٠ درهم 
»مائة وعشرة ألف وثمانمائة وثمانين درهم« والفائدة القانونية ٥٪ 
اعتبارًا من ٢٠٢١/٢/٦ وحتى تمام السداد وألزمته بالمصاريف ومبلغ 
خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. ٢( رفض طلب التعويض.

ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 
هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم ٦٣٣٧/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١- اي ان & اي ان للحلول الفنية ش ذ م م 
مجهول محل اإلقامة

التنظيف ش ذ م م ويمثلها  بما أن المدعي اشار سيد لخدمات 
قانونًا/ اشار محمد سيد

قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ 
وقدره »٢٢٥٥٠ درهم« والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 
والفائدة ١٢٪ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وشمول الحكم 

بالنفاذ المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم األحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥ الساعة ٠٩٫٠٠ 
صباحًا في قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING-DESC لذا فأنت 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من 
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم ٤٣٦٨/٢٠٢١/١٦ تجاري جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المنفذ ضده: ١ـ عبداهلل أحمد حسن عبدالرحمن البشر
 مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ: ار بي ام لتأجير السيارات ذ.م.م
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ٢٢٣٧١٫٥٠ درهم إلى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة.
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 ٨٢١٦/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

علي  أحمد  عبدالرضا  علي  عبدالرزاق   -١ عليه  المدعى  إلى 
البلوشي مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي ار بي ام لتأجير السيارات ذ.م.م
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
مبلغ  للطالبة  يؤدي  بأن  ضده  المطلوب  بإلزام   ٢٠٢١/١١/٠٩
٣٤٦٨٠ درهم فقط مبلغ وقدره أربعة وثالثين ألف وستمائة 
وثمانية درهم والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ المطالبة 
وخمسمائة  والمصاريف  الرسوم  وإلزامه  السداد  تمام  وحتى 
درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي 

لنشر هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم ٧١٤٣/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١- عبداهلل علي عباس محمد علي 
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي ار بي ام لتأجير السيارات ذ.م.م
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/١٠/١٣ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ١٣٫٦٠٠ 
درهم »ثالثة عشر ألف وستمائة درهم« والفائدة القانونية ٥٪  
اعتبارًا من تاريخ االستحقاق في ٢٠٢٠/٨/٧ وحتى تمام السداد 

وأمرت المحكمة بالنفاذ المعجل بال كفالة وألزمته المصاريف.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم ٦٦٢٩/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١- حمد أحمد مختار الصراف مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعي ار بي ام لتأجير السيارات ذ.م.م

طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/١١/٠٧ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره 
١٠٫٨٠٠ درهم »عشرة آالف وثمانمائة درهم« قيمة عقد تأجير 
بتاريخ  الحاصل  االستحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  سيارة 
٢٠١٥/٨/٣٠ حتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ورفضت ما 
عدا ذلك من طلبات، وتنوه المحكمة أن طلب شمول األمر بالنفاذ 

المعجل ال مبرر له لذا قضت برفضه
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم ٧١٤٥/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١- يزيد بن عبداهلل بن سالم الزيدي 
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي ار بي ام لتأجير السيارات ذ.م.م
قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٧ بإلزام المدعى 
عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره ٩٫٣٥٠ درهم »تسعة آالف 
وثالثمائة وخمسون درهم« والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق 
تاريخ التكليف بالوفاء الحاصل في ٢٠٢١/٩/١٦ وحتى السداد 
التام والرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، 
وتنوه المحكمة أن طلب شمول األمر بالنفاذ المعجل ال مبرر 

له لذا قضت برفضه
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي 

لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم ٧١٤٤/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

الى المدعى عليه: ١- سمير ميخائيل بدرو، مجهول محل االقامة
بما ان المدعي: ستايرو لصناعة المواد العازلة ذ.م.م

طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/١١/١١ بالزام المطلوب ضدهما بالتضامن فيما بينهما بان 
ثالثمائة  وقدره  مبلغ  فقط  درهم   ٣٠١٦٠٧ مبلغ  للطالبة  يؤديا 
وواحد الف وستمائة وسبعة درهم، والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من 
تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد والزامهما الرسوم والمصاريف 
وخمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ولكم الحق في استئناف 

االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم ٧١٧٣/٢٠٢١/٦٠ أمر اداء 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

موضوع الدعوى :
طالب االعالن: بشاير صالح احمد تمام- صفته بالقضية: مدعى
المطلوب اعالنه: ١- الخبرة لتوريد العمالة- صفته بالقضية: 

مدعى عليه، مجهول محل االقامة
المطالبة  الدعوى وموضوعها  أقام عليك  موضوع اإلعالن: قد 
بمستحقات عمالية وقدرها »١٧٥٠٠« درهم والرسوم والمصاريف. 
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠ الساعة 
 BUILDING-DESC& ١١:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد
لذا فانت مكلف بالحضور او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم 
ما لديك من مذكرات او مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة 

رئيس القسمايام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى رقم ١٣٦/٢٠٢١/٣٦
 عمالي خدمة مساعدة جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في الدائرة الجزئية العمالية الرابعة رقم ٢٦ 
موضوع الدعوى المطالبة بمستحقات عماليه وقدرها )٦٧٢٧٠ درهم( وتذكرة عوده 
 )MB216917715AE( والرسوم والمصاريف رقم الشكوى )بمبلغ )٢٠٠٠ درهم

المدعى اسالم عبد المعطى عبد الحميد على 
بناية  ـ  األولى  النهدة  منطقة  ـ  دبي  إمارة  ـ  المتحدة  العربية  االمارات  عنوانه 
األهلي ـ هاوس ـ الطابق الرابع ـ شقة رقم ٤٠٤ ـ بالقرب من مستشفى ان ام سي 
المطلوب إعالنه ١ – روجية غوش لمقاوالت البناء ش.ذ.م.م صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢١ 
في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ اسالم عبد المعطى عبد الحميد على بحكمت 
المحكمة بمثابة الحضوري , بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ )٤٥,٢٦٣( 
درهم وبالفوائد التأخيرية بواقع ٥٪ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد 
عدا الفصل التعسفي فمن صيرورة الحكم النهائي وبتذكرة عودة إلى موطنه على 
الدرجة السياحية عينا أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقدًا ما لم يلتحق بخدمة صاحب 
عمل آخر وألزمت المدعى عليها بالمناسب من مصروفات الدعوى وأعفت المدعي 
من نصيبه منها.  حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارًا 
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 ٦٥١٢/٢٠٢١/١٣ ـ عمالي جزئي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٧٥٧٩ عمالي 
العامل  به وقدره )١١٠١٤ درهم( لصالح  المنفذ  المبلغ  جزئي, بسداد 
باالضافة إلى مبلغ وقدره )٢٤١ درهم( رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ )٥٥١ 

درهم( رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة 
طالب التنفيذ شادى اسامه صدقى مجلع  

عنوانه: االمارات ـ إمارة دبي ـ بردبي ـ منطقة المارينا ـ برج تايجر ـ 
شقة رقم ٤٣٢ ـ بالقرب من مارينا كراون ـ رقم مكاني: ١٣٢٣٦٧٦٠٢٣

المطلوب إعالنه :١- صلة االبداع لالعمال الفنية صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
التنفيذ أو  الى طالب  المنفذ به وقدره ١١٠١٤,٠٠ درهم  المبلغ  بدفع 

خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ ٧٩٢ 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 ٧٩٢٣/٢٠٢١/٢٠٩ تنفيذ عمالي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

موضوع الدعوى: 
طالب اإلعالن: فاطمه حسن عبداهلل باهارون/ وتمثلها بالوكالة: عزيزه حسن 

عبداهلل باهارون صفته بالقضية: مدعى 
المطلوب إعالنهما ١- عادل مجاهد عبدالموجود مجاهد صفته بالقضية: مدعى عليه 
٢ – السرايا للمقاوالت ش.ذ.م.م / ويمثلها مديرها عادل مجاهد عبدالموجود 

مجاهد صفته بالقضية: مدعى عليه 
مجهولي محل اإلقامة 

موضوع االعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بفسخ العقد المبرم 
بين المدعية والمدعى عليه األول وإرجاعهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل 
التعاقد وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بالفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ 

المطالبة وحتى تمام السداد وبالرسوم والمصاريف 
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٠٥-١٢-٢٠٢١ الساعة ٩:٠٠ 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.) علما بان الدعوى جددت من الشطب(.

رئيس القسم

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم ٣٥٨٧/٢٠٢١/١٦ ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٣٠٨/٢٠٢١ امر اداء 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )١٠٥٠١ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ اتحاد ليجال كونسالتانتس ش م ح ـ ذ م م ويمثلها مديرها 

السيد/ ارلويل اوساسوي اجهيمين  
عنوانه: اماره دبي منطقه االتحاد شارع سما بنايه الشرق االوسط بالقرب 

من المال بالزا ـ رقم مكاني ) ٣٤٨٢٧٩٧٤٥٩( 
المطلوب إعالنه :١- سيد شيراز شكيل احمد سيد شكيل احمد صفته: 

منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠٥٠١ 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 ٨٣٤٠/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

كوربوريشن،  انتربرايسز  فيلد  هورست  شركة  عليه:  المدعى  الى 
مجهول محل االقامة

بما ان المدعي: شركة الخط الذهبي للمقاوالت ذ.م.م 
ويمثله: جميلة سعيد ماجد سعيد المهيري

القضاء  للمطالبة  دعوى  الئحة  وموضوعها  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بصحة ونفاذ عقد بيع العقار رقم »٦٣٦- ٣٩٤« والمسجل لدى دائرة 
االراضي واالمالك تحت رقم »٣٨٦« بمنطقة الثنية الرابعة بإمارة دبي 
والرسوم  االولى  عليها  والمدعى  الثانية  عليهما  المدعى  بين  المبرم 
والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وحددت لها جلسة يوم الثالثاء 
الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤ الساعة ٩٫٣٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد 
يمثلك  او من  بالحضور  فانت مكلف  لذا   BUILDING-DESC  &
قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

إعالن بالنشر 
رقم ١٧٦ / ٢٠٢١ عقاري كلي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

موضوع التنفيذ 
طالب اإلعالن :محمد شهزاد محمد نواز صفته بالقضية: طالب التنفيذ 
المطلوب إعالنه: ١ – محمد طاهر لودهي للخدمات الفنية والتنظيف  

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)٧٦٦٧,٠٠( درهم الى طالب التنفيذ أو 
خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية 
بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن. 
رئيس القسم

اعالن بالنشر في التنفيذ 
رقم ٨٥٣٧/٢٠٢١/٢٠٩ تنفيذ عمالي 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اقتصاد

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م10

لدى عدالة محكمة الشارقة اإلتحادية االبتدائية المدنية 
المدعي/ مصرف الهالل ش م ع 

المدعى عليه/ طوني جوزاف عاقله 
المدعى عليه أعاله مدعو للحضور شخصيا أو بواسطة وكيل معتمد الجتماع 
الخبرة المصرفية المقرر عقده الساعة الحادية عشر صباحا يوم الخميس 
الموافق ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك بالمحادثة التليفونية المصورة مصطحبين 
الخبير  سيادة  لدى  تقديمها  في  ترغبون  التي  المستندات  كافة  معكم 

المنتدب في الدعوى 
للتواصل: 
خبير مصرفي/ مصطفى محفوظ 
تليفون محمول: ٠٥٠١١١٧٧٦٤ 
 Expertmoustafa@gmail.com :إيميل

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اعالن بالنشر في الدعوى رقم ٨١٦٨ – ٢٠٢١ 
تجاري جزئي 

إجتماع خبرة

إلى: المحكوم عليه: ١ـ زين للمنظفات والمطهرات
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
مرتضى ي عطرواال،  ويمثلها  م  م  ذ  كومباني  اند  كابتن  المنفذ 

الجنسية: سنغافوري، 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: ١٠٢٩٨٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. 
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIREA2021/ 0001953 ـ  مدني جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العنوان  ال علي،  احمد محمد  عليه: جاسم  المحكوم  الى 
٩٣٩٥٩٩٤

نحيطكم علما بانه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه 
المحكمة في الدعوى المذكورة بالرقم اعاله لصالح يوسف 
حسن علي اللوغاني، بالتالي: انه بتاريخ: ٢٠٢١/١٠/١١ بعد 
يؤدي  ان  عليه  المدعى  بالزام  نأمر  االوراق  على  االطالع 
للمدعي مبلغا وقدره »٣٢٠٠٠« درهم والزمته بالمصروفات. 

حكما غير قابال لالستئناف.
المحكمة االبتدائية المدنية

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة 
االتحادية، المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى 

رقم SHCFICICPL2021/ 0007900 أمر اداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  محكمة  ـ  االتحادية  الشارقة  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  إعالن 
المدنية ـ حسن محمد صفر محمد االنصاري

إلى: المحكوم عليه: ١ـ حسن محمد صفر محمد االنصاري
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
العربية  االمارات  الجنسية:  الكعبي-  سعيد  محمد  راشد  محمد  المنفذ 

المتحدة، في القضية المشار إليها أعاله.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٣٧٩٣٤٧

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 
»١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة تخلفك عن 
ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية
 رقم SHCEXCIREA2021 /0004648 ـ  مدني جزئي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ 
المدنية ـ فلورنسا لتجارة السيارات المستعملة ذ م م

إلى: المحكوم عليه: ١ـ فلورنسا لتجارة السيارات المستعملة ذ م م
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 
المدعي المنفذ كاكاجان عطاجانوف- الجنسية: تركماني، 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: ٥٩٩٥٢
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة 
تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ الجبري 

محكمة التنفيذ المدنيةالمقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCILABS2021 /0001139 ـ  عمالي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

ليكن معلوما للجميع بأن السيد/ ابراهيم عصام ابراهيم عالء الدين 
ـ االردن الجنسية 

يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة )١٠٠٪( وذلك الى 
السيد / احمد عاطف محمد النمروطي ـ فلسطيني الجنسية 

في الرخصة المسماه/ )كافتيريا عنوان( رخصة رقم )٧٦٤٩٩٧( الصادرة 
من دائرة  التنمية االقتصادية بالشارقة

وعماًل بنص المادة)١٤( فقره ٥ من القانون االتحادي رقم)٤( لسنة 
للعلم  اإلعالن  اقتضى نشر هذا  العدل فقد  الكاتب  ٢٠١٣ في شأن 
اسبوعين  بعد  إليه  المشار  االجراء  على  التصديق  يتم  سوف  وانه 
من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه إتباع 

اإلجراءات القانونية .

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 MOJAU_2021_0035953 إعالن بالنشر

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

إلى المنفذ ضده/ بهاء الدين قاسم اإلبراهيم ـ سوري الجنسية ـ 
مجهول محل اإلقامة خارج الدولة
بما أن المنفذة/ منال حسن خلف

أمام  أعاله  بالرقم  المذكورة  الشرعية  الدعوى  عليك  أقامت  قد 
هذه المحكمة للمطالبة/ بإلزام المنفذ ضده بسداد نفقة األوالد 

وقدرها ١٥٠٠ درهم
وقد حددت المحكمة جلسة الثالثاء ٢٠٢١/١٢/١٤ للنظر في الدعوى، 
فأنت مكلف بالحضور شخصيًا أو من ينوب عنك رسميًا أمام هذه 
المحكمة في الموعد المذكور للرد على الدعوى، وفي حالة تخلفك 
عن الحضور في الموعد المحدد، فإن المحكمة ستنظر في الدعوى 

وتصدر حكمها غيابيًا.
تحريرًا في يوم األربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م

القاضي

إعالن بالنشر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٢٥٦ تنفيذ شرعي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان الشرعية

الى المدعي عليه: كانكو انترناشونال )م.م.ح(  
مجهول محل اإلقامة: هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة ص.ب: ٥١٣٦٨٧ 

 kankuinternational@gmail.com هاتف رقم ٩٧١٥٢٧٧٥٠٧٥٠  بريد الكتروني
بناء على طلب المدعية: نفيد كومار جين ومادوكار بوليمارز 

قد رفعت الدعوى المذكورة اعاله تطالبكم بـ: 
إلزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٣٨,٤٤٠ دوالر أمريكي )مئة وثمانية وثالثون 
ألف واربعمائة واربعون دوالر أمريكى( أي ما يعادل ٥٠٨,٧٦٧ درهم اماراتي 
)خمسمائة وثمانية الف وسبعمائة وسبعه وستون درهم أماراتي( والفائدة 
القانونية التاخيرية بواقع ١٢٪ من تاريخ االستحقاق الحاصل في ٢٠١٧/٠٣/٣١ 
وحتى تمام السداد  الزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب 
المحاماة  انت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/٧ امام مكتب ادارة الدعوى 
محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية ـ مكتب رقم )مكتب 
مذكرة  وتقديم   , معتمد  وكيل  بواسطة  او  شخصيًا   )٢ رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله ـ 

مكتب الخدمات القضائيةبوصفك مدعى عليه. 

اعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب ادارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIPOR2021/ 0007453/ تجاري)جزئي( 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

الى المدعي عليه: سلطان سالم سعيد ليويوي الشحي  
مجهول محل اإلقامة: رأس الخيمة مركز زايد 

نعلمكم أن المدعي أحمد علي حسن محمد قد أقام الدعوى المذكورة 
أعاله ويطالب فيها باالتي:  أوال: الزام المدعى عليه بسداد مبلغ عشرة 

االف درهم استلمها منه الداء اعمال لم يقم بها. 
ثانيا: الزام المدعي عليه بالمصروفات والرسوم واتعاب المحاماة والتعويض 

المدني عن التاخر في السداد لذلك 
الدعوى  ادارة  مكتب  امام   ٢٠٢١/١٢/١٥ بجلسة  بالحضور  مكلف  انت 
محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيةـ  مكتب رقم )مكتب 
مدير الدعوى( شخصيًا او بواسطة وكيل معتمد , وتقديم مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله 

مكتب الخدمات القضائيةـ بوصفك مدعى عليه. 

اعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب ادارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIREA2021/ 0008434 / مدني)جزئي( 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

الى المدعى عليه: عالء محمد سعيد احمد زيود- اردني الجنسية
نعلمكم بان المدعى: احمد مسعد عبدالهادي علي الدين - مصري/ 
الجنسية، قد اقام الدعوى المذكورة اعاله للمطالبة، لذا يجب عليكم 
الحضور امام محكمة الشارقة االتحادية، المحكمة االبتدائية المدنية 
لتقديم ما لديكم من دفاع ومستندات وفي حالة عدم حضوركم أو 
ارسال وكيل معتمد ينوب عنكم فان المحكمة ستباشر االجراءات 

القانونية في غيابكم.
الحكم

بالزام  نأمر  االوراق  على  االطالع  بعد   ٢٠٢١/١١/١١ بتاريخ  انه 
درهم  وقدره »٤٠٠٠٠«  مبلغا  للمدعي  يؤدي  ان  عليه  المدعى 

والزمته بالمصروفات.
حرر بتاريخ ٢٨ /١١ / ٢٠٢١

المحكمة االبتدائية المدنية

إعالن مدعى  عليه بالنشر  في الدعوى 
رقم SHCFICICPL2021 /0009002 أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

الى المدعى عليه: علي محمد علي مصطفى- مصري الجنسية
باكستاني/   - ميران  ميران  عبداهلل  المدعى:  بان  نعلمكم 
الجنسية، قد اقام الدعوى المذكورة اعاله للمطالبة وصدر 
بحقكم الحكم االتي: انه بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٦ بعد االطالع على 
االوراق نأمر بالزام المدعى عليه ان يؤدي للمدعي مبلغا 

وقدره ٥١٥٠٠ درهم والزمته بالمصروفات.
حرر بتاريخ ٢ /٩ / ٢٠٢١

المحكمة االبتدائية المدنية

إعالن مدعى  عليه بالنشر في الدعوى 
رقم SHCFICICPL2021/ 0004852 أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: صالح حسين علي محمد العنوان: ٩٣٩٢٠٧٧
هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بأنه  علمًا  نحيطكم 
المحكمة في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح/ برفكت 
موهانان  نارايانان  قانونًا/  ويمثلها  الفنية ش.ذ.م.م  للخدمات 

نارايانا ناتودان بالتالي:
نص الحكم نأمر بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغًا 
وقدره »٢٠٠٠٠ درهم« وألزمته بالفائدة القانونية بواقع ٥٪ 
سنويًا اعتبارًا من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد وألزمته 

بالمصروفات.
المحكمة االبتدائية المدنيةحكمًا غير قاباًل لالستئناف.

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة 
االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى رقم 

SHCFICICPL2021 /0008354 أمر أداء

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

بناء على طلب المحكوم له/ حمد خليل ابراهيم علي المنصوري 
الجنسية/ اإلمارات العربية المتحدة 

الى/ المحكوم عليه/ كونسبت ديزاين انتيرير للديكور الجنسية 
ليكن معلوما لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
تجاري   ٥٩٧/٢٠٢١ رقم  القضية  في   ٢٠٢١/٠٩/٠٩ بتاريخ  حكما 

جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره ٤٠١٥٧,٦٥ 
درهما شامال الرسوم والمصاريف وبما ان المحكوم له اعاله قد 
تقدم لتنفيذ حكم وسجل بالرقم المشار أعاله فأنت مكلف بتنفيذ 
ما جاء اعاله خالل ١٥ يوم التالي للتبليغ وفي حال تخلفك عن ذلك 
فإن المحكمة ستتخذ بحقك االجراءات القانونية المناسبة لتنفيذ 

الحكم والرسوم المرتبة عليك 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

قسم التنفيذ

إخطار دفع بالنشر 
ليكن معلوما للجميع بان السيد/ السعيد السعيد العزيزي علي، رقم الملف: ٢٠٢١/٨٢٠ ـ تنفيذ تجاري 

مصري الجنسية، يرغب في التنازل عن كامل حصته البالغة ١٠٠٪ 
البحرية«  للمأكوالت  الهامور  التجارية »ركن  الرخصة  وذلك في 
صادرة من دائرة التنمية االقتصادية برقم »٧٨١٩٠٠« وذلك لصالح 

السيد/ احمد علي عبدالرحمن محمد النقبي، اماراتي الجنسية
وعمال بنص المادة »١٤« فقرة ٥ من القانون االتحادي رقم »٤« 
لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل. فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن 
بعد  اليه  المشار  االجراء  على  المصادقة  يتم  سوف  وانه  للعلم 
اسبوعين من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعتراض على ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل التباع االجراءات القانونية.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إعالن بالنشر

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

إدارة الكاتب العدل والتصديقات 

الكاتب العدل

السيد/ حميد فهد سالم الخرسي العليلى )المدعى عليه( بناءًا 
على تكليف محكمة عجمان االتحادية ـ االبتدائية بندبي خبيرًا 
مصرفيًا في الدعوى المذكورة أعاله المرفوعه من السادة: بنك 
في  يرجى حضوركم  وعليه  )المدعي ضدكم(  اإلسالمي  دبي 
جلسة الخبرة أو وكيال معتمدًا يمثلكم وتقديم ما لديكم من 
مستندات تخص الدعوى وذلك يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥ 
في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحًا حيث سيتم عقد الجلسة عبر 
تطبيق زوم. وسيتم اإلتصال بكم قبيل موعد الجلسة للتأكد من 

تمكين الفنيات الالزمة 
موبايل: ٠٥٠٣٢٣٦٠٦٦ 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم AJCFICIPOR2021/ 0003815 / تجاري)جزئي( 

إجتماع خبرة

الخبير المصرفي / عمر يحيى الكتري 

الى: المحكوم عليه: طالل عبداهلل حسن عبداهلل  
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ امنه محمد موسى, الجنسية االمارات العربية المتحدة
 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: ٨٣٢٧٤,٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 

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. 

اعالن منفذ ضده بالنشر اخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCICPL2021/ 0002269 ـ أمر أداء 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

تقدم الينا المدعو)الخطاب سيف سعيد اليوسفي( 
إلى قسم التوثيق العام ـ بمحكمة العين االبتدائية 
ـ مبنى الخدمات العدليةـ  بطلب تغيير اسمه األول 
من )الخطاب( إلى)خليفة( ليصبح كامال)خليفة سيف 

سعيد اليوسفي( 
فمن لديه اعتراض على ذلك يتقدم به الى قسم 
االبتدائية خالل ١٥  العين  العام بمحكمة  التوثيق 

يوما من تاريخ نشر االعالن. 

إعالن تغيير اسم
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إمارة أبوظبي 
دائرة القضاء 

محكمة العين اإلبتدائية

رئيس دائرة التوثيقات الثانية 

لدى محكمة الشارقة االبتدائية ـ دائرة حقوق الملكية الفكرية 
إلى المدعى عليها: ١ – سمير محمد ابراهيم الشافعي 

٢ – كامل ابراهيم عباس 
٣ – شركة ماركوريكو ذ م م 

بناء على طلب المدعية: شركة جيادا جروب اس ارال 
أنتم مكلفين للحضور شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد الجتماع الخبرة 
الحسابية المقرر عقده الساعة ٥:٣٠ مساًء يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦ 
وذلك عبر اإلنترنت من خالل تطبيق االتصال المرئي برنامج زووم مع 
البريد  على  للخبير  تقديمها  في  ترغبون  التي  المستندات  كافة  ارسال 

 info@malikmarzouk.ae االلكتروني
الخبير الحسابي رفعت حسين مرزوق 
قيد سجل الخبراء بوزارة العدل )٢١( 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اعالن بالنشر الدعوى رقم ٢٧٤٠ لسنة ٢٠١٩ 
تجاري كلي 

إجتماع خبرة

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ عصام راشد علي العفاد 
ال علي، إماراتي الجنسية، يرغب في البيع والتنازل عن 
كامل حصته البالغة »١٠٠٪« وذلك إلى السيد/ عوض صياح 
حافظ حافظ عراقي الجنسية وذلك في الرخصة التجارية 
تأسست  بالسيارات«  للعناية  الفرسان  »ساحة  المسماه 

بإمارة الشارقة بموجب رخصة تجارية رقم »٧٦٥٩٣٤«
تم تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى مؤسسة 
فردية بوكيل خدمات ومن لديه أي اعتراض عليه اتباع 
اإلجراءات القانونية المتبعة وذلك خالل المدة القانونية.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

MOJAU-2021- 0035484 إعالن بالنشر رقم المعاملة

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

الكاتب العدل

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن 
الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه:

من: الطرف األول/ افيجيت شيل سانتوش كومار شيل   
 الجنسية: بنغالديش

إلى: الطرف الثاني/ يوسف أحمد عبداهلل                
 الجنسية: اإلمارات

باالسم التجاري »العيون لتنجيد مقاعد السيارات« رخصة صادرة 
من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم »١٥٧٥٦« والمسجلة 
العدل  الكاتب  سيقوم  وعليه  عجمان،  وصناعة  تجارة  بغرفة 
نشر  تاريخ  من  يومًا   ١٤ انقضاء  بعد  التنازل  على  بالتصديق 

هذا اإلعالن.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

MOJAU-2021- 0035773 إعالن تنازل عن رخصة رقم المعاملة

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

الكاتب العدل

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل 
عن الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه:

من السيد/ منصور محمد عباس حسن البلوشي    
 الجنسية: اإلمارات

إلى السيد/ يوسف عبداهلل عبدالرحمن العوضي    
الجنسية: اإلمارات

باالسم التجاري »مقهى باباراتري« رخصة صادرة من دائرة 
التنمية االقتصادية بعجمان رقم »١٠١١٦١« والمسجلة بغرفة 
تجارة وصناعة عجمان وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق 
على التنازل بعد انقضاء ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

MOJAU-2021- 0035713 إعالن تنازل عن رخصة رقم المعاملة

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

الكاتب العدل

الى من يهمه األمر
نحن السادة/ ار جي اس انترناشونال لتجارة المواد ليمتد، شركة 
لقوانين  التأسيس وفقا  تم  منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة 
تسجيل شركات منطقة حرة أبوظبي لعام ٢٠١١ »قوانين تسجيل 
الشركات« نقوم باشعار بموجب هذا على انه وفقا لمواد قانون 
رقم ١٢ من قوانين تسجيل الشركات. نرغب لتغيير إسمنا الى: ار 

جي اس انترناشونال للتجارة العامة ليمتد
يجب على أي شخص يقوم باعتراض هذا التغيير، القيام باالعتراض 
خطيا، في غضون ما ال يزيد عن اربعة عشر يوما من تاريخ نشر 
هذا االشعار الى الجهات التالية: لعناية: سلطة منطقة حرة، منطقة 
حرة أبوظبي، ص.ب: ٥٤٤٧٧، أبوظبي- اإلمارات العربية المتحدة، 

ADFZ@adpc.ae :البريد االلكتروني

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إشعار عن تغيير إسم شركة منطقة حرة ذات 
مسؤولية محدودة

إعالن
المنذر: عارف علي بيج

عنوانه: امارة دبي، منطقة ديرة، هور العنز، شارع ٢٢، فيال 
رقم ٢٣ هاتف رقم: ٠٥٦٢٥٥٠٤٦٦

المنذر اليه: شاه نواز للوساطة التجارية ش.ذ.م.م، هاتف رقم: 
٠٤٢٩٨٦٦٨٩

الموضوع: اعالن بالنشر في االنذار رقم ٢٠٢٠/١/١٣٨٥٨١
تنذر المنذره المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ وقدره »١٣٠٫٠٠٠« 
زمنية  فترة  خالل  وذلك  درهم«  الف  وثالثون  »مائة  درهم 
اقصاها سبعة ايام من تاريخ استالم هذا االنذار، واال ستضطر 
المنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ لها حقها 
بما فيها اقامة الدعوى القضائية والتعويض عن العطل والضرر 

ورسوم مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر ٢٠٢١ / ٩٥١٣
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المخطر: فهد مضيان العتيبي- سعودي الجنسية
بوكالة المحامي/ عبداهلل علي السويدي

المخطر اليه: عبداهلل بن حسن بن عبداهلل المبيوق- سعودي 
الجنسية، مجهول محل االقامة

فان المخطر يخطر المخطر اليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد 
مبلغ وقدره ٢٣٠٫٠٠٠ درهم »فقط مئتان وثالثون الفا درهم 
اماراتي الغير« وذلك في مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ 
االعالن بالنشر واال سوف نضطر اسفين الى اتخاذ ومتابعة كافة 
ذلك من  ينتج عن  ما  كافة  تحملكم  مع  القانونية  االجراءات 
مصروفات قضائية والفوائد القانونية ومقابل اتعاب المحاماة 
وفقا للمادة ٦٣ من قانون االجراءات المدنية. مع حفظ كافة 

الكاتب العدلحقوق المخطر االخرى.

اخطار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١ / ٩٥٦٩
العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

12

اقتصاد

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

قطــع لبنانيــون، صباح أمــس االثنيــن، الطرقات 
فــي العاصمــة اللبنانيــة بيروت ومناطــق أخرى في 
البالد، احتجاجا على تردي األوضاع المعيشية، مع 

انهيار ســعر صــرف العملة المحلية أمــام الدوالر.
وأفــادت وســائل إعــالم عربية أن ســكانا قطعوا 
طرقــا داخــل العاصمــة بيــروت، كمــا حــدث األمر 
ــس  ــالد وفــي طرابل ــي الب ــدا جنوب ــه فــي صي ذات

. لها شما
وكانــت دعــوات جــرى تداولهــا، عبــر وســائل 
التواصــل االجتماعــي، حثــت على قطــع الطرقات، 

مــن دون أن تتضــح هويــة الجهــات الداعيــة.
وجــاء فــي هــذه الدعــوات: “بســبب األوضــاع 
ــي لســعر  ــاع الجنون ــالد واالرتف ــي الب ــة ف الراهن
ــب،  ــادي الصع ــع االقتص ــدوالر، والوض صــرف ال
ــادة  ــات وإع ــع الطرق ــن” قط ــدا “االثني ــيتم غ س

ــي الشــارع”. التحــركات ف

وقطــع الطرقــات أســلوب احتجــاج معتــاد فــي 
لبنــان، وتكــرر مرارا منذ تفاقــم األزمة االقتصادية 

فــي البالد عــام ٢٠١9.
وانهــارت قيمــة الليــرة اللبنانيــة بشــكل كبيــر، 
ــرة  ــدوالر الواحــد يســاوي ٢5 ألــف لي فأصبــح ال
فــي األيــام األخيــرة، علمــا أن الدوالر كان يســاوي 

١5٠٠ ليــرة قبــل عاميــن.
ومــع خســارة الليــرة أكثــر مــن 9٠ بالمئــة مــن 
قيمتهــا مقابــل الــدوالر فــي الســوق الســوداء فــي 
غضون عامين، تدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية، 
وبــات الحد األدنى لألجــور تحت عتبة ٣٠ دوالرا.
ويئــن لبنان تحت وطأة انهيــار اقتصادي وصفه 
البنــك الدولــي بأنــه أحد أســوأ حاالت الكســاد في 
التاريــخ الحديــث، وتعــود األزمــة إلــى حــد كبيــر 
لعقــود مــن الفســاد وســوء اإلدارة مــن النخــب 

السياسية.وكاالت

توجه القائد العام للقوات المسلحة السودانية، 
ــاح البرهــان، أمــس  ــد الفت ــق أول ركــن عب الفري
االثنيــن، إلى الفشــقة للوقوف على األوضاع هناك 
ــى الحــدود  ــوات المســلحة عل ــراد الق ــد أف وتفق

الشــرقية للبالد.
ويأتــي اإلعــالن عــن زيــارة البرهــان بعــد مقتل 
ســتة جنود ســودانيين في معارك بمنطقة الفشقة 

الحدودية مــع إثيوبيا.
وأوردت وكالــة االنبــاء الســودانية الرســمية 
»ســونا« أن القوات الســودانية تواجدت بالمنطقة 

لحمايــة مزارعيــن أثنــاء موســم حصــاد.

ويتركــز النــزاع المســتمر منذ عقود مــع إثيوبيا 
علــى مســاحات شاســعة مــن األراضــي الزراعيــة، 
يقــول الســودان إنهــا تقــع داخــل حــدوده، وفقــا 
التفاقيــة حــددت الخــط الفاصــل بيــن البلدين في 

أوائــل القرن العشــرين.
وأجــرى البلــدان جــوالت مــن المحادثــات كان 
ــي  ــمبر الماض ــي ديس ــوم ف ــي الخرط ــا ف آخره

لتســوية الخــالف.
وتصاعــدت التوتــرات نهايــة العــام الماضي بعد 
ــرد  ــقة، وط ــي الفش ــه ف ــودان قوات ــر الس أن نش

ميليشــيات مــن المنطقــة.وكاالت

اعتبــر األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة 
أحمــد أبو الغيــط، أن االجتمــاع المنعقد، أمس 
ــة رســالة  ــة برشــلونة، بمثاب ــن فــى مدين االثني
تأكيــد لعمــق الروابــط التاريخيــة التــي تربــط 
ضفتــي المتوســط ضمن إطــار االتحــاد من أجل 
المتوســط الــذي يمثــل منصــة فريــدة للحــوار 

والتعــاون فــي المنطقــة األورو متوســطية.
ــر، أن  ــام المؤتم ــه أم وأضــاف، خــالل كلمت
الســنوات الماضيــة شــهدت تصاعــدًا الفتــًا فــى 
مســتوى ونطاق العالقات بين ضفتي المتوسط، 
ــق بالتعــاون المشــترك فــي  خاصــة فيمــا يتعل
مجــال الطاقــة والغــاز، موضحــا أنــه الشــك أن 
هــذا التعــاون، الــذي يشــمل عــددًا مــن الــدول 
فــي جنــوب وشــرق وشــمال المتوســط، يمثــل 
ركيــزة مهمــة وقاعــدة انطــالق واعــدة للتعاون 
بيــن هــذه الــدول في مجــاالت أخــرى متعددة، 
باإلضافة للطاقة، بحيث يكون منتدى غاز شرق 
المتوســط نموذجــًا متكــررًا في تكامل وتنســيق 
السياســات االقتصادية وتعزيز االستثمارات التي 
تخلــق الوظائف وتمنح األمل لماليين الشــباب.

ــة  ــن حــرص الجامع ــط ع ــو الغي ــرب أب وأع
العربيــة علــى دعــم وتعزيــز التعــاون العربــي 
األوروبــي علــى كافــة المســتويات، مؤكــدا 

االســتمرار فــي بنــاء العالقــة المؤسســية رفيعــة 
المســتوى بيــن الجامعــة العربيــة واالتحــاد 
األوروبــي التــي وضعــت لبنتهــا األساســية عــام 
٢٠١9 خــالل القمــة العربيــة األوروبيــة األولــى 

فــي شــرم الشــيخ.
وأضــاف »نتطلع إلى عقــد االجتماع الوزاري 
فــى مطلــع العــام القــادم فــي القاهــرة والقمــة 
الثانيــة في بروكســل فــي نفس الســنة... والتي 
ســتمثل بــال شــك محطــة مهمة فــي طريــق بناء 
عالقــة اســتراتيجية نأمــل أن تســاهم إيجابــا في 
تحقيــق االزدهار والرخاء لهــذه المنطقة الغنية 

بكل مقومــات التقدم واالســتقرار.«
وأمــا الملــف الليبــي، فقــال أبــو الغيــط إنــه 
ــة  ــي منطق ــرى كشــركاء ف ــة كب يكتســي أهمي
البحــر األبيــض المتوســط، مؤكــدا الحاجــة إلــى 
اســتكمال مسار الحل في ليبيا من خالل مرافقة 
الليبييــن إلــى غايــة تحقيــق كافــة أهدافهــم في 

اســتقرار بالدهــم واســتعادة ســيادتها وأمنها.
وشدد على أهمية إجراء االنتخابات الرئاسية 
ــروج  ــرورة خ ــا وض ــي موعده ــة ف والبرلماني
كافــة القــوات األجنبيــة والمرتزقــة والمقاتليــن 
ــة  ــة الليبي األجانــب منهــا حتــى تســتعيد الدول
عافيتها وسيادتها اإلقليمية على أراضيها.وكاالت

كشــف وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد حســين 
عــن ضبــط شــبكات تهريــب تورطــت فــي نقــل 
عراقييــن ألوروبــا، مؤكــدًا صعوبــة معرفــة أعــداد 
المهاجرين العراقيين العالقين في بيالروســيا، بعد 
فشــل مســعاهم للوصــول إلــى االتحــاد األوروبــي 

عبــر اجتيــاز الحــدود إلــى بولنــدا.
ونقلــت وســائل إعــالم عراقيــة أمــس االثنيــن، 
عــن الوزيــر العراقــي قولــه إن هــؤالء المهاجريــن 

غــادروا العــراق بطــرق مختلفة، لذا مــن الصعوبة 
حصــر عددهم.

وأضــاف أن العــراق ســّير خمس رحــالت جوية 
إلجالء العراقيين العالقين، ووصلت أعداد العائدين 
إلــى ١89٠ شــخصًا، مشــيرًا إلــى أن ١895 مهاجــرًا 
عراقيــًا أعربوا عــن رغبته بالعــودة للعراق، ونحن 
ــي  ــب ف ــن يرغ ــالت لم ــال رح ــتعدون إلرس مس

العودة.وكاالت

اســتقبل وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، 
بمقــر وزارتــه بالعاصمــة الجزائــر نظيــره الليبــي، 
خالــد التيجانــي مــازن، الــذي يقــوم بزيــارة عمــل 

الــى الجزائــر تــدوم يومــًا واحدًا.
وأكــد الوزيــر الليبــي أن الطرفيــن اتفقــا علــى 
تعزيــز التعاون فيمــا يخص قطــاع الداخلية، معلنًا 
عــن تنصيــب لجــان تقنيــة بيــن الوزارتين ســتقوم 
بدراســة عــدة نقــاط مــن بينهــا تدريــب العناصــر 
الشــرطية و مراعــاة مصالــح رعايــا البلديــن ســواء 

فــي الجزائــر أو ليبيــا .
وقالــت وســائل إعــالم جزائريــة إن المباحثــات 
ــة  ــر الحدودي ــح المعاب ــادة فت ــى إع ــت إل تطرق
بيــن البلديــن لتســهيل حركــة البضائــع والناقليــن 
ســواء بالنســبة للســلع الليبيــة أو الجزائريــة, قصد 
ــي الحــد مــن غــالء أســعار الســلع  المســاهمة ف

خاصــة فــي جنــوب ليبيــا.
مــن جانبــه، قــال بلجــود بــأن الطرفيــن اتفقــا 
علــى فتــح المعبــر الحــدودي الدبداب إلــى جانب 
دعــم التنســيق فيمــا يتعلــق بالتكويــن فــي مجــال 
الشــرطة والحمايــة المدنيــة، مشــيرًا إلى اســتمرار 
العمل المشــترك والتنسيق بين الوزارتين مستقباًل 
خدمــة للشــعبين والبلديــن الذيــن تربطهما عالقة 

أخويــة وتاريخ مشــترك.
وكانــت الجزائر قد قــررت منذ اندالع المعارك 
ــر  ــق المعاب ــام ٢٠١٤، غل ــو ع ــي ماي ــا ف ــي ليبي ف
الحدوديــة الثالثــة التــي تربطها بليبيــا وهي ترات 
وتيــن الكــوم والدبــداب. غيــر أن معبــر الدبــداب 
هــو الوحيــد الــذي كان يتــم فتحه مــن وقت آلخر 
منــذ بدايــة جائحــة كورونــا، للســماح للمواطنيــن 

بالعبور.وكاالت

أعلــن رئيــس وزراء فيجي، فرانــك باينيماراما، 
أمــس االثنيــن أن بــالده ستنشــر 5٠ جنديــًا فــي 
إطــار قــوة لحفــظ الســالم تقودهــا أســتراليا فــي 
جــزر ســليمان، بعــد أيــام مــن أعمــال الشــغب 

التــي شــهدتها أجــزاء مــن العاصمــة هونيــارا.
وكتــب باينيمارامــا علــى تويتــر “حرصــا علــى 
ــزر  ــي ج ــا ف ــا وأخواتن ــة إخوانن ــالمة ورفاهي س
ــى  ــًا إل ــا فيجي ســليمان، ســيتم إرســال 5٠ جندي
هونيــارا غــدا فــي إطــار فرقة معززة مــن القوات 
األســترالية للمســاعدة في حفظ الســلم واألمن”.

بذلــك، يرتفــع عديــد قــوة حفــظ الســالم إلــى 
نحو ٢٠٠ جندي وشــرطي، معظمهم أســتراليون، 

وبينهــم ٣٤ عنصــرا مــن بابــوا غينيــا الجديدة.
اندلعــت أزمــة األســبوع الماضــي فــي جــزر 
ــام مــن أعمــال  ــة أي ــي شــهدت ثالث ســليمان الت
الشــغب فــي هونيــارا، فــي بلــد يعانــي ســكانه 

البالــغ عددهــم 8٠٠ ألــف نســمة الفقــر والجوع.
وأدى غلــق الحــدود لعاميــن بســبب جائحــة 
“كوفيد ١9” إلى خنق اقتصاد جزر سليمان الهش 

أساســا، ما تســبب فــي تفاقــم البطالــة والفقر.
وطالــب متظاهــرون باســتقالة رئيــس الــوزراء 
ــوارع  ــوا ش ــان ويجتاح ــوا البرلم ــل أن يقتحم قب

العاصمــة.
وقالــت الشــرطة المحليــة إن أكثــر مــن مئــة 
شــخص اعُتقلــوا لصلتهــم بأعمــال الشــغب. ومــع 
تصاعــد العنــف، دعا رئيــس الــوزراء دول الجوار 

إلــى إرســال قــوات إلعــادة الهــدوء.
من جهتهم، دعا قادة المعارضة إلى التصويت 

بحجب الثقة عن حكومة سوغافاري.
مــن  اآلن  حتــى  واثقــة  غيــر  والمعارضــة 
ــس  ــزل رئي ــن األصــوات لع ــدد كاف م ــر ع تواف
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خلص اجتماع أوروبي طارئ في كاليه إلى 
العمــل علــى تحســين التعــاون المشــترك مع 
المملكــة المتحــدة، رغــم غيــاب البريطانييــن 
عنــه علــى خلفيــة التوتر المســتمر بيــن لندن 
ــة  ــس بســبب ســبل التعامــل مــع قضي وباري

الهجــرة عبــر قنــاة المانــش.
جــاء االجتمــاع بعــد أربعــة أيــام من أســوأ 
مأســاة هجــرة فــي القناة الفاصلة بين فرنســا 
والمملكــة المتحــدة تمثلــت فــي غــرق قارب 
ــخصا  ــن ٢7 ش ــل ع ــا ال يق ــاط أودى بم مط

األربعاء.
ــد  ــة الفرنســي جيرال ــر الداخلي ــال وزي وق
وال  جــدا  كثيــرة  “الوفيــات  إن  دارمانــان 
ــن”.  ــخاص آخري ــاة أش ــل وف ــن أن نقب يمك
وجــاء تصريحــه فــي مســتهل االجتمــاع مــع 
الــوزراء المســؤولين عــن الهجــرة فــي ألمانيا 
وهولندا وبلجيكا والمفوض األوروبي للشؤون 
ــن  ــن األوروبيتي ــري الوكالتي ــة ومدي الداخلي
لألمــن “يوروبــول” والحــدود “فرونتكــس”.

يحــاول المهاجــرون الوصــول إلى الســاحل 
اإلنكليــزي فــي شــكل شــبه يومــي علــى متــن 
قوارب متداعية، وارتفع عدد عمليات العبور 
منــذ عــام ٢٠١8 نتيجــة تشــديد الرقابــة علــى 
مينــاء كاليه والنفق الرابط بين ضفتي القناة.

وأعلن دارمانان أن وكالة فرونتكس ستنشر 
طائــرة اعتبــارا مــن يوم غــٍد األربعاء ســتحلق 

نهــارا وليــال لتتمكــن مــن مســاعدة الشــرطة 
الفرنســية والهولنديــة والبلجيكية في مراقبة 

الساحل.
وفي بيان مشترك، توافقت ألمانيا وبلجيكا 
وهولندا وفرنسا على تعزيز تعاونها العمالني 
ــاون  ــين التع ــب وتحس ــات التهري ضــد عملي

المشــترك مــع المملكة المتحدة.
وأكــد دارمانــان رغبــة فرنســا فــي العمــل 

مــع أصدقائهــا وحلفائهــا البريطانييــن.
لكنــه طلــب منهــم بــذل المزيــد، ال ســيما 
فــي مجــال التعــاون األمنــي، لتقليــل جاذبيــة 
ســوق العمل اإلنكليزيــة وفتح قنوات قانونية 

لالجئين.
وقالــت وزيــرة الداخليــة البريطانيــة بريتي 
باتيــل فــي تغريــدة انهــا ســتجري محادثــات 
ــبوع  ــن االس ــا األوروبيي ــع نظرائه ــة م عاجل
المقبــل لتفــادي مــآس جديــدة فــي المانــش. 
واضافــت فــي مقال نشــرته صحيفــة ذي صن 
“ان مقتــل هــؤالء االشــخاص ال٢7 ينبغــي ان 

يكــون نــداء واضحــا للتعــاون”.
ــل المشــترك  ــرة ان العم واوضحــت الوزي
بيــن لنــدن وباريــس اتــاح تجنــب اكثــر مــن 
عشــرين الــف عبــور هذا العــام وتداركت “ال 
يمكننــا القيــام بالمزيــد”، داعيــة الــى مزيــد 
مــن الخطوات الفاعلة والمنســقة على جانبي 
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ــد  ــًا أمــس فــي هجــوم جدي ُقتــل ٢٢ مدني
علــى مخّيــم للنازحيــن فــي إيتــوري بشــمال 
شــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، بعد 
أقــل مــن أســبوع علــى هجــوم مماثــل خّلــف 
٢9 قتيــال فــي مخيــم مجــاور، وفــق مــا أفــاد 

الصليــب األحمــر المحلــي.
وقــال مامبــو بابو مانســي، منســق الصليب 
األحمــر في دجوغو “إيتوري، شــمال شــرق”: 
“بعــد الهجــوم على مركز النازحيــن في إيفو، 
تم دفن عشرين جثة في مقبرتين جماعيتين، 
ــا  ــم قضــى جريحــان جــراء إصابتهمــا ودفن ث

أيضــا، مــا يرفــع عــدد القتلى إلــى ٢٢”.
وحّمــل عناصر ميليشــيوية تابعة لـ”تعاونية 
تنمية الكونغو” “كوديكو” مســؤولية الهجوم.

مــن جهتــه، أفــاد المتحــدث باســم الجيــش 
ــو،  ــول نغونغ ــت ج ــة، الليفتنان ــي المنطق ف
ــى  ــن إل ــن المنتمي ــم صــد المهاجمي ــه “ت بأن
كوديكــو”، مــن دون أن يدلــي بتفاصيــل عــن 

ــة. الحصيل
ودعــا منســق السياســة الخارجيــة فــي 

االتحــاد األوروبــي جوزيــب بوريل إلــى اتخاذ 
إجــراءات صارمــة ضــد الجنــاة. وكتــب علــى 
ــات  ــي الهجم ــن االتحــاد األوروب ــر “يدي تويت
المروعــة الجديــدة التــي تشــنها الميليشــيات 
ــن  ــن، وخاصــة النازحي ضــد الســكان المدنيي

ــا”. داخلي
وأضاف “الحســم ضــد الجناة وتوفير الدعم 
والعدالــة للضحايــا ضروريــان لتحقيــق ســالم 

دائــم فــي المنطقة”.
وتجــددت أعمال العنف في منطقة إيتوري 

منذ نهاية ٢٠١7 مع بروز ميليشــيا كوديكو.
وفــي هجــوم آخــر، قتــل خمســة مدنييــن 
ــد  ــن عن ــة مدنيي ــو وأربع ــة ايروم ــي منطق ف
ــوري، وفــق  ــا، كبــرى مــدن إيت أطــراف بوني
مــا قــال مســؤول فــي المجتمــع المدنــي فــي 

ايرومــو.
ومنــذ مايــو، يخضــع إقليما إيتوري وشــمال 
كيفــو المجــاور لحالــة حصــار بهــدف التصدي 
للجماعات المســلحة. وتم اســتبدال السلطات 
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المحتجون يعودون إلغالق الطرق في لبنان جّراء ترّدي األوضاع المعيشية

البرهان يصل الفشقة بعد مقتل جنود سودانيين على حدود إثيوبيا

الجامعة العربية تسعى لتعزيز التعاون العربي األوروبي

بغداد تضبط شبكات تهريب متورطة بنقل عراقيين ألوروبا

الجــزائر وليبيا تفتحــان المعـابر الحدودية

فيجي ترسل 50 جنديًا لجزر سليمان عقب أعمال الشغب

عقب غرق 27 مهاجراً قبل أيام

اجتماع أوروبي لتحسين التعاون مع لندن بقضية الهجرة عبر »المانش«

22 قتياًل بهجوم على مخيم للنازحين في الكونغو الديمقراطية

ــي  ــوات المشــتركة ف أحــرزت الق
الســاحل الغربي اليمنــي أمس، تقدمًا 
جديــدًا فــي محــور حيــس مــن جهــة 
مديريــة الجراحــي، جنــوب الحديــدة 
بعد ســاعات من تعزيز ســيطرتها في 
“مفرق ووادي سقم” في جهة مقبنة 
ــز، وســط خســائر بشــرية  غــرب تع
ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات 

الحوثيــة اإلرهابية.
وشــنت القوات المشــتركة هجومًا 
فــي قطاع غــرب حيس تكلــل بتحرير 
ــزارع  ــاب والم ــرون والتب ــة ال منطق
المحيطــة بهــا، والتــي كانــت تشــكل 
أهــم الخطــوط الدفاعية للميليشــيات 
ــة  ــوب مديري ــة جن ــة اإلرهابي الحوثي
الجراحي، حســب بيان نشــره اإلعالم 

العســكري للقوات المشــتركة.
وأوضح البيان أن القوات المشتركة 
أجبرت الميليشيات الحوثية اإلرهابية، 
بضربــات مرّكزة وخطة محكمة، على 
ــن  ــرة م ــات كبي ــًة كمي ــرار مخلف الف
األســلحة والذخائــر. كما تــم تكبيدها 
خســائر بشــرية وماديــة، والســيطرة 
على مرابض مدفعية كانت تستخدمها 
فــي قصــف منــازل المواطنيــن داخل 

مدينــة وضواحي حيس.
وتعمــدت الميليشــيات الحوثيــة 
تفجير مدرسة الرون قبيل اندحارها، 

ــق البيان. وف
وأظهــر فيديــو وزعه 
العســكري  اإلعــالم 
ــًا مــن االشــتباكات  جانب
وتوغــل عناصــر القوات 
المشــتركة وانتشــارهم 
وتمركزهــم فــي مواقع 
الحوثيــة  الميليشــيات 

ــا. ــب تطهيره ــة عق اإلرهابي
القــوات  المشــاهد  تظهــر  كمــا 
المشتركة في مرابض المدفعية عقب 
ــر المشــاهد  ــا. وتظه الســيطرة عليه
أيضــًا جولــة لقــوات المشــتركة داخل 
قريــة الــرون، وزيــارة إلــى المدرســة 
ــة  ــا الميليشــيات الحوثي ــي فجرته الت

اإلرهابيــة قبيــل فرارهــا.

وكانــت القــوات المشــتركة عززت 
سيطرتها في مفرق ووادي سقم شرق 
حيــس مكبــدًة الميليشــيات الحوثيــة 
اإلرهابيــة خســائر كبيرة بين ســقوط 

قتلــى وجرحى وتدميــر آليات.
ــياٍق آخــر،  ــي س وف
طالبــت اللجنــة العليــا 
ــن  ــي اليم ــوارئ ف للط
منظمة الصحة العالمية 
واألمم المتحدة باطالع 
الدولــي  المجتمــع 
والــرأي العــام العالمي 
علــى القيود المفروضة على إجراءات 
ــي مناطــق  ــا ف ــاء كورون ــة وب مواجه
سيطرة ميليشيا الحوثي اإلرهابية، مع 
اســتمرار رفضهــا للتطعيم ضــد الوباء.
وأكــدت اللجنــة، فــي بيــان صــادر 
عــن اجتماعها برئاســة رئيــس الوزراء 
اليمنــي معيــن عبدالملــك، أن “قــرار 
مجلــس األمن رقم ٢٣٦5 لعام ٢٠٢١، 

شــدد بصــورة واضحــة علــى جميــع 
ــهيل  ــيير وتس ــراف تس ــدول واألط ال
حمــالت التلقيــح ضــد كورونا، وكلف 
المبعوثيــن الدولييــن والمنظمــات 
بــأي  المجلــس  بإحاطــة  المعنيــة 

ممارسات تعيق ذلك”.
اللجنــة  وحّملــت 
الحوثــي  ميليشــيا 
مســؤولية  اإلرهابيــة 
استمرار تعنتها ورفضها 
وبــاء  ضــد  للتطعيــم 
كورونــا فــي مناطــق 

ــوادر  ــك للك ــي ذل ــا ف ــيطرتها، بم س
الصحيــة والطبيــة مــا يعــرض حياتهم 

للخطــر.
واعتبــرت أن هــذه الســلوكيات 
والممارســات ليســت بجديــدة علــى 
الميليشــيات الحوثيــة اإلرهابية، التي 
ــى عصــور  ــن إل ــادة اليم تســعى إلع
المــرض والجهــل والخرافــة وتحــارب 

ــاء  ــارة األطب ــم بخس ــم، وال تهت العل
والطواقــم الصحيــة، وحيــاة الشــعب 

اليمنــي بأكملــه”.
كما حّملــت لجنة الطوارئ اليمنية 
ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة كامــل 
المسؤولية عن معاودة 
شــلل  مــرض  تفشــي 
األطفــال فــي المناطــق 
لســيطرتها  الخاضعــة 
ــدة  ــي صع ــدًا ف وتحدي
ــا  ــرًا لمنعه ــة نظ وحج
ــد  ــن، بع ــرق التحصي ف
أن كان اليمــن قــد تخّلــص مــن هــذا 

المــرض عــام ٢٠٠٦.
ودعــت األمم المتحــدة ومنظماتها 
المعنية لإلفصاح عن هذه الممارسات 
الحوثــي  ميليشــيا  تنتهجهــا  التــي 
ــدف  ــا به ــط عليه ــة وللضغ اإلرهابي
الســماح لفــرق التحصيــن والتطعيــم 

بالقيــام بمهامهــا.وكاالت

الخطوط الدفاعية للحوثيين تنهار في تعز وحيس

الجيش اليمني يكّبد الميليشيات خسائر فادحة في الساحل الغربي

الحوثيون يواصلون منع 
حصول اليمنيين على 
لقاحات »كورونا«

تحذيرات من تفشي شلل 
األطفال في صعدة 
بسبب تعّنت المليشيات

جانب من االحتجاجات                                                         وكاالت

خالل إنقاذ المهاجرين                                                          أ ف ب

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانان إن شرطيًا خارج فترة عمله 
تعرض للطعن وأصيب بجروح خطيرة 

في باريس أمس.
وأضاف دارمانان على »تويتر« أن 
تحقيقًا بدأ لمعرفة مالبسات الحادث، 
مشيرًا إلى أن السلطات تبذل كل جهد 

ممكن إللقاء القبض على الجاني.
وراء  دافع  أي  الوزير  يذكر  ولم 

حادث الطعن.
من جهتها نقلت وسائل إعالم فرنسية 
الشرطي  إن  قوله  أمني  مصدر  عن 
تعرض للطعن بعد مشادة مع أربعة أو 
خمسة أشخاص في مركز تسوق.أ.ف.ب

الصحة  منظمة  أعضاء  اتفق 
مفاوضات  إطالق  على  العالمية 
في  تساهم  دولية  أداة  إلنشاء 
الجائحة  من  أفضل  بشكل  الوقاية 
المقبلة ومكافحتها، في خضم الموجة 

الخامسة من كوفيد.
أن  االتفاق  لمسودة  وينبغي 
تحصل على المصادقة الرسمية خالل 
االجتماع االستثنائي لجمعية الصحة 
ويستمر  أمس  بدأ  الذي  العالمية 
المتحّورة  تنتشر  فيما  أيام  ثالثة 
الجديدة لـ«كوفيد ١9” “أوميركون” 

في بلدان العالم.
على  االتفاق  مسودة  وتنص 
إنشاء “هيئة تفاوض حكومية دولية 
مفتوحة لكل الدول األعضاء واألعضاء 
المنتسبين لصياغة معاهدة أو اتفاق 
أو أداة دولية أخرى لألمم المتحدة 
والتفاوض بشأنها تهدف إلى تعزيز 
المستقبلية  الجوائح  من  الوقاية 

واالستجابة لها”.
مناقشة  هو  ذلك  من  والهدف 
أفضل طريقة لتزويد منظمة الصحة 
من  يمّكنها  قانونيا  إطارا  العالمية 
مواجهة األزمات المستقبلية بشكل 
أفضل. ويتفق كثر على أن القواعد 
الصحية الدولية الحالية التي توّجه 
العالمية منذ  الصحة  عمل منظمة 
العام ٢٠٠5، ليست مناسبة للتعامل 

مع أزمات بحجم كوفيد.
العام  المدير  أن  الواضح  ومن 
تيدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة 
أدهانوم غيبرييسوس يؤيد المعاهدة. 
وقال “إن الفوضى التي سببها هذا 
الوباء تؤكد فقط أن العالم يحتاج إلى 
اتفاق دولي متين يفرض القواعد”.

وينبغي أن تجتمع هيئة التفاوض 
الدولية للمرة االولى في موعد أقصاه 
األول من مارس من أجل “انتخاب 
رئيسين مشاركين، مع احترام التوازن 
والبلدان  المتقدمة  البلدان  بين 
للرئيسين  نواب  وأربعة  النامية، 
يمثل كل منهم واحدة من المناطق 
البلدان  إليها  تنتمي  التي  الست” 
األعضاء في منظمة الصحة العالمية.

بدء  عليها  سيتعين  ذلك  وبعد 
وضع مسودة أولية لتقديمها خالل 
في  سيعقد  الذي  الثاني  اجتماعها 
موعد أقصاه االول من أغسطس.

نتائج  إصدار  متوقعًا  ليس  لكن 
الهيئة حتى انعقاد جمعية الصحة 
في  والسبعين  السابعة  العالمية 
مرحلي  تقرير  بعد   ،٢٠٢٤ العام 

عام ٢٠٢٣.أ.ف.ب

باريس تالحق مجهولين طعنوا 
شرطيًا في مركز للتسّوق

»الصحة العالمية« تطلق 
مفاوضات إلنشاء أداة دولية 

تعزز االستجابة لألوبئة

قوات الشرعية خالل مالحقتها فلول المليشيات                              وكاالت
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يسر جريدة »          « أن تتواصل مع قرائها الكرام 
حول صفحة »رأي ودراسات« على العنوان التالي
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤٩١2١7٩/ ٠٥٠

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
٥٤٠٤٠ ص.ب:  أبوظبــي 
٠2-٤٤٨٦٠٠٠ هـاتـــف: 
٠2-٤٤٨٥٤٠٠ فاكــس: 

٠٣ -7٨٤٩٦١٦ فاكس:    ٠٣ -7٦٥٥٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
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إن الشــهادة أعظــم وأقــدس التضحيــات وأســمى معانيهــا، وتعبيــر 
عــن االســتعداد لتقديــم أغلــى مــا يمكن أن يجــود به اإلنســان لوطنه، 
وفــي اإلمــارات أثبــت أبناؤهــا دائمــًا اســتعدادهم للتضحيــة والفــداء 
والــذود عــن حماهــا، فكانــوا علــى عهــد وطنهــم بهــم، حيــث ســطروا 
أروع المالحــم وهــم موضــع فخر واعتــزاز الوطن واإلنســانية جمعاء،  
وفــي يــوم الشــهيد، الــذي يصــادف الـــ٣٠ مــن نوفمبــر كل عــام، نعبر 
عــن عظيــم التقديــر والوفــاء لمــن قدمــوا حياتهــم لتبقــى رايــة العــز 
ــده صاحــب الســمو  ــا أك ــو م ــل، وه ــدان ومحف ــي كل مي ــة ف خفاق
ــه اهلل«،  ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف الش
معبــرًا عــن معانــي هــذا اليــوم الوطنــي العظيــم بقــول ســموه: »إن 
الثالثيــن مــن نوفمبــر مــن كل عــام يــوم للتقديــر والوفــاء تعلــي فيــه 
دولتنــا، قيــادة وشــعبا، قيــم الفــداء والتضحيــة وممارســات البطولــة 
واإلقــدام ..يــوم نعبــر فيــه، نســاء ورجــاال، عــن عظيــم شــكرنا ووافــر 
امتناننــا لمــن بذلــوا أرواحهــم ودماءهــم الغاليــة في ســاحات الشــرف 
فــداء للوطــن، وصونــا لســيادته، ولتظــل رايــة اإلمــارات رمــزًا للقــوة 

والعــزة والمنعــة«.
فالشــهداء أصحــاب الفضــل وحمــاة الوطــن القــوي العزيــز بدمائهم 
الزكيــة وطهــر تضحياتهــم، وعنــوان هويتنــا وكبريــاء انتمائنــا كمــا أكد 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي »رعــاه اهلل«، بقول ســموه 
بمناســبة اليــوم المجيــد: »ســتظل أفضــال شــهدائنا علــى وطننــا باقيــة 
مــا بقيــت الحيــاة، فقــد أزهــرت دماؤهــم الزكيــة فــي ثنايــا هويتنــا 
اإلماراتيــة، وزادتهــا بهاء وتألقا، وعمقت رســوخها في نفوس األجيال، 

وعــززت مضامينهــا بأســمى المبــادئ والقيم«.
الشــهادة، إرث الرجــال األطهــار الغيــارى وأصحــاب أنقــى صفحات 
التاريــخ المكتوبــة بالــدم الزكــي.. البــذل الخالــد والحاضــر دائمــًا كمــا 
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، بقــول ســموه: »إن 
ذكــرى شــهدائنا األبــرار، ســتظل مصــدر إلهــام علــى الــدوام، وســتبقى 
ــرقًا لحــب  ــًا مش ــعبنا، ونموذج ــدان ش ــي وج ــم حاضــرة ف تضحياته
الوطــن والتضحيــة بــكل غــال ونفيــس مــن أجلــه، فأعظــم التضحيــات 
هــي التــي تبــذل مــن أجــل الوطــن، وأشــرف المعــارك التــي ُتخــاض 
ــذود عــن حياضــه  ــي ال ــراق ف ــي ت ــاء، الت ــر الدم ــه، وأطه ــًا عن دفاع

وصيانــة مكتســباته«.
الشــهادة روحيــة الخلــود بأقــدس معانيهــا.. شــهداء دولــة اإلمارات 
حيــث تعجــز قواميــس الفخــر واالعتــزاز عــن وصــف عظيــم فعلهــم، 
ــي  ــطروا ف ــون وس ــا يملك ــى م ــوا بأغل ــن ضح ــال الذي ــب الرج كواك
مياديــن الحــق مالحــم خالــدة تســتقي منهــا األجيــال الُمثــل األنبــل. 
شــهداء اإلمــارات روح التضحيــة الخالــدة فينــا، ومــدارس اإليمــان 
لوطــن هــو األكــرم فكانوا كرمــاء كوطنهــم، تنهل األجيال من ســيرهم 
المعنــى األعظــم للوطنية، تســابقوا يوم ناداهم الواجــب وكانوا أبطال 
كل ميــدان مــن عســكريين ومدنييــن، بهــم انتصــر الحــق وبمواقفهــم 
أثبتــوا قيــم العطــاء وتبــدد الظلــم عــن كل مــن ناداهــم مســتجيرًا.. 
فســالم ألولئــك الســادة وطوبــى لهــم يــوم تســابقوا هيابيــن مقداميــن 
لعــز اإلمــارات، بتضحياتهــم وشــجاعتهم وبســالتهم الُمثــل وبمواقفهــم 

الرجولــة يــوم ترتفــع الهامــات فخــرًا وعــزة.
عشــية قيــام دولتنــا العظيمــة، كانت الشــهادة واحدة مــن أبجديات 
انطالقتهــا وســمة طاهــرة واكبت بــزوغ فجر اتحادنــا المباركة وبفضل 
مــن ضحــوا اكتســبنا أعلــى درجــات الكرامــة والعــزة، وفي هــذا اليوم 
الــذي نعيــش معانيــه الوطنيــة والمقدســة فــإن كل شــهيد هــو ابــن 
لــكل عائلــة فــي الوطــن، وألســر الشــهداء التــي زفــت فلــذات أكبادها 
ــا المســلحة الباســلة مصنــع الرجــال  ــد، وإلــى قواتن ــان الخل إلــى جن
.. فإننــا نكبــر بهــم ونجــل عظيــم تربيتهــم والوطنيــة التــي زرعوهــا 
فــي الشــهداء األبــرار ليكونــوا عنــوان االنتصــارات وجوهــر العزيمــة 
التــي ال تعــرف المســتحيل، وســتبقى تضحيــات الشــهداء محفورة في 

القلــوب وفــاء لمــن أكســبونا كرامــة الحيــاة وأمانهــا.

حظَي الهيدروجين كوقود المستقبل 
النظيــف - ينتــج الطاقــة الحراريــة 
والمــاء فقــط عنــد حرقــه - باهتمــام 
ــر  ــد األخي ــع خــالل العق ــي واس عالم
مــع تنامــي ضغــوط مؤشــرات التغيــر 
المناخــي والبحــث عــن مصــادر وقود 
مســتدامة. وقــد بــادرت العديــد مــن 
الدول وشركات النفط والطاقة العالمية 
ــا  ــتراتيجياتها وأهدافه ــى وضــع إس إل
للتحــول إلى مصــادر الطاقــة النظيفة، 
أو مــا أصبــح يعــرف بتحــول الطاقــة  

.»Energy Transition«
إن التحــول إلــى مصــادر الطاقــة 
ــتثمارات  ــيتطلب رصــد اس ــة س النظيف
مالية ضخمــة تخصص للبحث والتطوير 
إنتــاج واســتخدام  تقنيــات  واختبــار 
ــة  ــل البني ــود، وتأهي ــن كوق الهيدروجي
التحتيــة الالزمــة النتشــاره فــي أســواق 
ــى  ــاج وحت ــن اإلنت ــة م ــة العالمي الطاق
النقــل  االســتهالك، مــرورًا بمراحــل 
والتخزيــن وعمــل بعــض المشــاريع 
النموذجيــة. وبالتزامــن مــع التطــور 
التقنــي، تحتــاج الحكومــات وصنــاع 
ــن  ــات تمكي ــع سياس ــى وض ــرار إل الق
وآليــات تحفيــز مناســبة لســد الفجــوة 
بين وقود الهيدروجين وأســواق الطاقة 
التقليديــة، حتــى تصبح مصــادر الوقود 
 ”Commodity“ النظيفة سلعة أساسية
يمكــن الوصول إليها بســهولة وبأســعار 
تنافســية. ومن المؤكــد أن هذا التحول 
لــن يحــدث خالل فتــرة زمنيــة وجيزة، 
ولكن بالتأكيد، وعلى المديين المتوسط 
والبعيــد، فــإن الهيدروجيــن ومشــتقاته 
الناقلــة مثــل الهيدروجيــن المســال 
واألمونيا وغاز الميثان ســوف تســتحوذ 
علــى حصــة ســوقية قــد تكــون مؤثــرة 
ســلبًا فــي الحصــة الســوقية للنفــط 
ومشــتقاته فــي المقــام األول، ثــم على 
المصــادر الهيدروكربونيــة األخــرى مثل 

الفحــم والغــاز.
ــن  ــن، يمك ــع الراه ــل الوض وبتحلي
تقســيم فتــرة التحــول هــذه إلــى ثالث 
مراحل متداخلة، يتحدد معها مســتقبل 
عمالقــة الطاقة العالمية اليوم، بما فيها 
شركات النفط الوطنية. المرحلة األولى 

وهي النافذة الزمنية المتاحة »5 - ١٠ 
أعــوام« لمنتجي الطاقة الهيدروكربونية 
لالســتفادة من فارق ســعر تكلفة إنتاج 
ــة  ــزة تنافيس ــن األزرق كمي الهيدروجي
علــى الهيدروجيــن األخضــر الــذي تصل 
تكلفــة إنتاجــه اليوم إلى ٤ - 5 أضعاف 
الهيدروجيــن األزرق. والمرحلــة الثانية 
ــات وكفــاءة  ستشــهد تطــورًا فــي تقني
إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر وانخفــاض 
تكلفــة إنتاجــه وتخزينــه. أمــا المرحلــة 
الثالثــة، فهــي مرحلــة التوســع وانتشــار 
تطبيقــات الهيدروجيــن، خصوصــًا فــي 
وســائل النقــل مــع ســهولة التــزود بــه 
مــن محطــات تعبئــة الوقــود التقليدية. 
فعلــى ســبيل المثــال، توجد اليــوم أكثر 
مــن ١٦٠ محطة وقود فــي اليابان توفر 
الهيدروجيــن لســيارات خاليــا الوقــود، 
ومــن المســتهدف وصولهــا إلــى ١٠٠٠ 
محطــة فــي عــام ٢٠٣٠. كمــا أنــه مــن 
المتوقــع أن تشــهد هــذه الفتره خروج 
العديد من محطات إنتاج الكهرباء التي 
تعمــل بالفحــم مــن الخدمــة واســتبدال 
محطــات التوربينات الغازية التي تعمل 

بالهيدروجيــن بها.
بالتأكيــد ال يوجــد خــط فاصــل بيــن 
ــون  ــن أن تك ــل، إذ يمك ــذه المراح ه
أقصــر ممــا نتوقــع إذا مــا التزمــت 
العمالقــة  الطاقــة  الــدول وشــركات 
ــذ إســتراتيجيات  ــي لتنفي بالخــط الزمن
التحول لمصادر الطاقة النظيفة وربطها 
بأهداف التنمية المستدامة واالنبعاثات 
الصفريــة والتزامات مؤتمرات األطراف 

للتغيــر المناخــي لعــام ٢٠5٠.
ــن  ــن م ــه الهيدروجي ــد ب ــا يع إن م
اقتصاد عالمي مســتدام ليس مســتحياًل، 
ــد  ــق هــذا الوع ــق لتحقي ــن الطري ولك
لــن يكــون باألمر الســهل. فهــل يتحقق 
أمل العالم بالهيدروجين، أم أن الهدف 
المنشــود أكبر من اإلمكانــات المتاحة؟ 
وهل ستحافظ االقتصادات النفطية على 
مراكزها في أســواق الطاقــة العالمية؟. 

عــن »القبــس الكويتية«

سالم فالح الحجرف

كل بضعة أشهر، يتعرف العالم على نوع 
جديد من فيروس كورونا، وفي حين أن معظم 
هذه المتحورات ال تحمل أهمية تذكر، فإن 
على  ينطوي  »دلتا«،  المتحور  مثل  بعضها، 
أهمية كبيرة. أما أحدث متحورات الفيروس، 
فهو »بي.١,١,5٢9« الذي أصبح يعرف باسم 
المتحور »أوميكرون«، وهو يبدو جديراً بمراقبة 
عميقة بسبب مخاوف من أنه ربما ينتشر بسرعة 
تفوق »دلتا«، حتى ربما بين من حصلوا على 
اللقاح. ومن الضروري أن يستجيب قادة العالم 
بسرعة وبقوة حتى قبل توافر جميع البيانات 

حول هذا المتحور.
وخالل األيام المقبلة، ومع تزايد المعلومات، 
سيكون من المغري االستسالم لمشاعر الخوف 
أو الالمباالة. الحقيقة أنه ال يمكننا االستسالم 
ألي منهما، بل يجب على المجتمع الدولي أن 
يأخذ كل متغير على محمل الجد. والمؤكد 
االنتظار  من  كثيراً  أفضل  مبكراً  التحرك  أن 
حتى تظهر كل الحقائق. وربما بمرور الوقت 
يتضح أن هذا المتحور ليس أكثر عدوى أو أنه 
يستجيب بشكل جيد للقاحات المتوافرة حاليًا 
لدينا. في إطار هذا السيناريو، قد يجري النظر 
إلى االستجابة الحالية باعتبارها رد فعل مبالغًا 
فيه. في المقابل، فإنه إذا تبين أن هذا المتحور، 
بكل سماته المثيرة للقلق، معٍد ولديه القدرة 
على مراوغة جهاز المناعة، مثلما يخشى كثير 
من الخبراء، فإن االنتظار حتى يجري الكشف 
عن جميع الحقائق سوف يتركنا متأخرين على 

نحو يضيع من أيدينا األمل.
واآلن، إلى أي مدى يثير »أوميكرون« القلق؟ 
في الواقع، هناك ٣ أسئلة أساسية تساعد العلماء 

على فهم مدى أهمية أي متحور.
يدور السؤال األول حول ما إذا كان المتغير 
الحالية  دلتا  لالنتقال عن ساللة  قابلية  أكثر 
السائدة؟ والسؤال الثاني هو؛ هل يسبب مرضًا 
أشد خطورة؟ وأخيراً ثالثًا؛ هل سيجعل دفاعاتنا 
المناعية، من اللقاحات واإلصابات السابقة، أقل 
فعالية )ظاهرة ُتعرف باسم الهروب المناعي(؟

فيما يتعلق بقابلية االنتقال من شخص آلخر، 
تبدو البيانات مثيرة للقلق، رغم أن الوقت ما 
زال مبكراً إلصدار حكم نهائي بهذا الصدد. 
وعلى ما يبدو، انطلق هذا المتحور الجديد 
بسرعة بالغة عبر جنوب أفريقيا، وتشير البيانات 
الوطنية المبكرة إلى أن المتحور الجديد يشكل 
بالفعل غالبية الحاالت المتسلسلة داخل البالد.

ومن المحتمل أن تخضع هذه البيانات المبكرة 
للمراجعة في وقت ينظر علماء األوبئة عن كثب 
إلى عوامل أخرى غير القابلية لالنتقال، مثل 
ما إذا كان ثمة حدث أسهم في نشر المتحور 
»أوميكرون« بين عدد هائل من األشخاص 
في وقت مبكر جعله يبدو أكثر قدرة على 
االنتقال مما هو عليه بالفعل. ومع أن هذا يبدو 
سيناريو ممكنًا بالفعل، فإن السيناريو األكثر 
احتمالية أن يكون لدى »أوميكرون« بالفعل 
القدرة على االنتشار بسهولة أكبر عن »دلتا”.

ونظراً ألن المتحور الجديد حديث العهد 
للغاية، فإن العلماء يفتقرون ببساطة إلى بيانات 
كافية حتى اآلن لتقييم ما إذا كان المتحور الجديد 
يسبب مرضًا أكثر خطورة عن سابقيه. وبالتأكيد، 
ستتطلب اإلجابة عن هذا السؤال متابعة دقيقة 
للحاالت في المستشفيات، جنبًا إلى جنب مع 
جهود التسلسل الفيروسي الموسعة، في كل 
من جنوب أفريقيا ومناطق أخرى. ويتمثل جزء 
رئيسي من هذا التحليل في ضرورة ضمان قيام 
الدول المعنية باختبار كاٍف لعينة واسعة من 
الناس. وعليه، من المحتمل أن يستغرق حسم 

هذا األمر عدة أسابيع.
وأخيراً، من الواضح أن القلق األكبر المتعلق 
بـ»أوميكرون« يتركز حول مسألة »الهروب 
المناعي«. ودعونا نتحلى بالوضوح هنا؛ من غير 
المحتمل بدرجة بالغة أن يجعل »أوميكرون« 
اللقاحات الحالية غير فاعلة على اإلطالق. وحتى 
اآلن، ال يتوفر كثير من البيانات حول مدى 
فعالية اللقاحات ضد هذا البديل، رغم وجود 

أسباب تستدعي الشعور بالقلق.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن »أوميكرون« 

يحوي عدداً كبيراً من الطفرات، بما في ذلك 
البروتين الشائك، جزء من البروتين يستخدمه 
الفيروس لالرتباط بالخاليا البشرية والدخول 
إليها. وتشكل هذه األجزاء من البروتين أهمية 
ضرورية لألجسام المضادة التي يخلقها اللقاح 
)والناجمة عن العدوى( للحماية من الفيروس. 
حتى الضربات الصغيرة لفعالية اللقاحات ستتركنا 
أكثر عرضة للعدوى والمرض ويمكن أن تزيد 

من صعوبة احتواء الفيروس.
من هنا أعلنت اإلدارة األميركية للتّو حظر 
سفر على األجانب القادمين من 8 دول أفريقية. 
ومن شأن ذلك إبطاء انتشار الفيروس إلى داخل 
الواليات المتحدة بقدر متواضع في أحسن 
األحوال، بجانب أنه يبعث إشارة سلبية إلى 
جنوب أفريقيا، التي بذلت جهداً استثنائيًا في 
تحديد المتغير أواًل، ثم مشاركة المعلومات 
بسرعة مع المجتمع العالمي. حقيقة األمر 
أنه غير واضح على اإلطالق ما إذا كان حظر 

السفر يستحق كل هذا العناء.
في هذا اإلطار، يجب أن تدعم الواليات 
تساعد  التي  المستمرة  الدراسات  المتحدة 
الرئيسية  الباحثين على اإلجابة عن األسئلة 
حول مدى قابلية انتقال المتغير، وما إذا كان 
يسبب مرضًا أكثر خطورة، وما إذا كان يمكنه 
وبالتأكيد،  المناعية.  الدفاعات  من  الهروب 
سيعطي هذا للسلطات الصحية صورة أكثر 

اكتمااًل في أسرع وقت ممكن.
ويجب على الواليات المتحدة تكثيف المراقبة 
الجينية، بمعنى مراقبة الجينات الفيروسية وكيف 
تتطور بمرور الوقت، وذلك لرصد »أوميكرون« 
وتتبعه، خاصة أنه من المحتمل أن ينتشر عبر 

األرجاء. في الواقع، كانت الواليات المتحدة 
متأخرة على نحو مثير للدهشة فيما يخص 
اليوم  أن تقدم  الجينومي، ويجب  التسلسل 

أداًء أفضل.
كذلك يجب أن يشرع القادة األميركيون 
في الحديث إلى جهات صنع اللقاحات حول 
الحاجة المحتملة الستحداث لقاحات موجهة 
خصيصًا للتعامل مع »أوميكرون«. ومع أنه قد 
ال تكون هناك حاجة لذلك، فإنه إذا كان هناك 
تأثير كبير على فعالية اللقاح، فستكون حينها 

جرعات اللقاح الجديدة حاسمة.
تضغط  أن  واشنطن  على  يجب  وأخيرًا، 
من أجل بذل جهد عالمي لتلقيح مزيد من 
األشخاص في أفريقيا. وفي حين أن عمليات 
توزيع التطعيمات العالمية آخذة في االرتفاع 
بسرعة، تخلف كثير من القارة األفريقية عن 
الركب. في جنوب أفريقيا، جرى تطعيم أقل 

من ربع السكان بقليل.
لقد كان وباًء طوياًل حتى اآلن، لكن دعونا 
نتذكر دومًا أننا اليوم ال نعود من جديد لما 
كان عليه الوضع في مارس من العام الماضي، 
إلدارة  الالزمة  الوسائل  اآلن  لديه  فالعالم 
التعامل مع هذا المتحور، دعونا نستغلها.

عن »الشرق األوسط«

الحــراك، الــذي تشــهده ليبيــا علــى 
مســتوى القــوى والشــخصيات والتيــارات 
تأهبًا الســتحقاق االنتخابات المقبلة، جزٌء 

مــن مالمــح غدهــا.
الشــخصيات المنتميــة لتنظيــم اإلخوان 
عبــرت عــن ذاتهــا وغاياتها بما لــم يفاجئ 
أحــدا فــي الداخــل أو الخــارج، إحســاس 
مبكــر بهزيمة مقبلة يدفعهــم إلى العودة 
إلــى أوكارهــم وهرطقاتهم.. تحريض ضد 
اســتحقاق دفع الليبيون ثمنه غاليا.. إرادة 
ــد  ــة التقــت عن ــة ودولي ــة وإقليمي داخلي
وجوب إنجاز انتخابات رئاســية في الرابع 
والعشــرين مــن ديســمبر المقبــل.. عبثــا 
يحاولــون الوقــوف بوجههــا أو عرقلتهــا.. 
انكشــافهم خــالل العشــرية الســوداء التي 
ــم  ــح أدواره ــا فض ــا وأهَله ــت ليبي ضرب

ووظائفهم.
الحراك، المتمثل في االستعداد لخوض 
االنتخابــات، يتجــاوز برامــج المرشــحين.. 
ال يتوقــف عنــد شــخصية هــذا، وال عنــد 
خلفيات ذاك، إنه امتحان لإلنسان الليبي.
ــامات  ــات وانقس ــا تموج ــهدت ليبي ش
ــن  ــة بي ــات داخلي ــى صراع ــورت إل وتط
أجنحة متناقضة التوجهات والرؤى بشــأن 
البالد ومستقبلها.. في جميعها كان تنظيم 

ــم  ــال.. ل ــا ومعرق ــا مشوِّش ــوان طرف اإلخ
يقبــل الشــراكة فــي الحكــم.. فّجــر حروبا 
بهــدف االســتحواذ علــى الســلطة وحده.. 
ــه،  ــواب معاقل ــن طرقــت الهزيمــة أب حي
رهــن جــزءا مــن البــالد لألجنبــي طمعــا 

فــي إنقــاذه وبقائــه فــي الحكــم.
فــي جميــع نكســاته وانتكاســاته برهن 
التنظيم اإلخواني على أنه حصان طروادة 
لقــوى خارجيــة، أيُّ قــوة ال يهــم، المهــم 
ــو بشــكل  ــى الســلطة ول أن يســتولي عل
جزئي على مســاحة من األرض.. ال يعنيه 
تقســيم البــالد أو تناحر أبنــاء البلد الواحد 

مــن العباد.
الصــورة النمطيــة للمجتمــع الليبــي 
ــة  ــة خــالل الســنوات الماضي ظلــت عصي
على جميع محاوالته لتغييرها أو تشويهها 
أو تقديمهــا علــى أنهــا النمــوذج األوحــد 
كمــا يــراه.. برزت قوى وطنيــة بمقوماتها 
السياســية والعســكرية متمســكة بمدنيــة 
هويتهــا وهوية بالدهــا.. حطمت محاولة 
االســتحواذ اإلخوانــي علــى المشــهد العام 
في ليبيا مجتمعا وســلطة.. وّســعت دائرة 
حضورهــا العربــي واإلقليمــي والدولــي.. 
شــّكلت جناحــا واضحا قــوي الحضور على 
األرض.. طرحت برامج وطنية اســتقطبت 
ــن شــرائح  ــات واســعة م ــات ومكون كيان

ــع الليبي. المجتم
ــي  ــة ف ــوى الوطني ــذه الق ــهمت ه أس

تأجيــج إحســاس اإلنســان الليبــي بانتمائه 
الوطنــي.. أفصحت عن رغبات كامنة لدى 
الكثيــر منهــم بتجــاوز ضيــق االنتمــاءات 
الحزبية.. تشكلت منصات تعبير ال حدود 
ألعدادها وتنوعاتها وثقافاتها تدلي بدلوها 
ــي،  ــا اإلنســان الليب ــا يخــص قضاي ــي م ف

حاضره، مســتقبله.
الرهــان علــى ســطوة هــذا الحــزب أو 
تلــك الشــخصية لــم يعــد لــه متســع فــي 
ــي خــالل عقــد مــن  ــاة الليب ــا.. معان ليبي
االضطرابــات منحتــه نوعــا مــن المثابــرة 
علــى تجــاوز ُعَقــد الخــوف ممــا يحيطــه 
مــن مخاطــر.. نقلتــه إلــى مســاحة أخرى 
تجعلــه قــادرا علــى ارتيــاد دروب الفعــل 
والـــتأثير واألمل في بلوغ ُمناه بالمشاركة 
في التخطيط لمســتقبله وتأمين متطلبات 

حاضره.
ــة ألذرع  ــارات المدوي ــل االنهي مسلس
تنظيــم اإلخــوان فــي محيــط ليبيــا تزامــن 
مــع تراجــع غطــاء القــش اإلقليمــي الــذي 
ــي  ــل ف ــذا ماث ــه، وه ــون ب ــوا يتلحف كان
ــي  ــس ف ــن.. صــداه منعك ــان الليبيي أذه
تنامــي مواقــف الغالبية ومطالبهــم بدولة 
وطنيــة مدنيــة دســتورية ال وجــود فيهــا 
لتيــارات أو نزعــات جهويــة أو حزبيــة أو 

قبليــة.
ــي  ــة ف ــعبية وطني ــح ش ــام أول ري أم
تونــس، فــي مصــر، فــي المغــرب، تبــدد 

جمع أذرع تنظيم اإلخوان وتناثر شملهم.. 
أكثــر مــن مــكان لفظهــم بعــد أن قدمــوا 
ــلطة  ــارب الس ــي تج ــوأ ف ــوذج األس النم
ــذي  ــاح ال ــم الجن ــن فيه ــتها، بم وممارس

أدار قســما مــن البــالد.
القصــة باختصــار: تــآكل مــن الداخــل. 
ــز  ــى ه ــارج إل ــن الخ ــد م ــَع أح ــم يس ل
ســلطاتهم.. ال بــد أن يتمثــل الليبيون ذلك 
ــتحقاق  ــو اس ــم نح ــون خطاه ــم يحث وه
ــدا  ــوا ح ــود ليضع ــل المنش ــة األم بمنزل
لمأســاتهم المتشــعبة اقتصاديــا وسياســيا 

ــا. ــا وأمني ومجتمعي
ــى موعــد ال  ــات عل ــي ب اإلنســان الليب
يتكــرر إال بعد ســنوات أربــع.. إنها فرصة 
اســتثنائية لمواجهة ذاتــه أوال بصفتها ذاتا 
عاقلة ومســؤولة من خالل حســم خياراته 
الوطنيــة كونهــا الســبيل األكثــر تعبيرا عن 
دوره في صناعة مستقبله ومستقبل بالده.

صــورة ليبيــا الجديدة تتشــكل.. فرصة 
ــا  ــى درب مســتقبل ليبي ــدو األهــم عل تب

والليبيين.عــن »العيــن االخباريــة«

ثالثة أسئلة ينبغي الرد عليها حول »أوميكرون«

ليبيا واالستحقاق األهم

ال يمكننا االستسالم للخوف والالمباالة 
ويجب على المجتمع الدولي أن يأخذ 
كل متحّور على محمّل الجد

»اإلخوان« برهنوا أنهم حصان 
طروادة للقوى الخارجية بهدف 
استيالئهم على السلطة

أشيش كومار جها

عبدالحميد توفيق

عميد كلية الصحة العامة في جامعة 
براون األميركية 

كاتب عربي

كاتب عريب

وعد الهيدروجين
الحكومات تحتاج إلى وضع سياسات 
لسد الفجوة بين وقود الهيدروجين 
وأسواق الطاقة التقليدية

شهداؤنا الخالدون أبد الزمان

يومية سياسية مستقلة

كان هنري كيسنجر، المؤسس الحقيقي 
للعالقة األميركية-الصينية في ســبعينيات 
القرن الماضي، قد عبَّر عن أهمية ســالمة 
العالقــات بين الصين والواليــات المتحدة 
األمريكية في ازدهار المعمورة واستتباب 
األمن والســالم فيها، وأجَزَل ذلك بنصيحة 
قالهــا آنذاك: »إن علــى الواليات المتحدة 
ــه«؛  ــل يبنيان ــم، ب ا العال ــزَّ ــن أالَّ يه والصي
ومــن المؤكــد أن هــذه النصيحــة لم تفقد 
قيمتهــا بعــد مــا يزيــد عــن نصــف قــرن، 
ال بــل إن أهميــة اســتحضارها قــد بــرزت 
مــرات ومرات عبــر العقــود الماضية التي 
شــهدت تســابقهما للتفــوق علــى بعضهما 

البعض، اقتصاديًا وسياســيًا وعســكريًا.
ــن  ــة بي ــات الثنائي ــت العالق ــد ظل وق
النســبي،  باالســتقرار  تنعــم  البلديــن 
منــذ تصالحهمــا عــام ١97١، إثــر موافقــة 
الواليــات المتحدة شــغل الصين الشــعبية 
لمقعــد جمهوريــة الصيــن )تايــوان حاليًا( 
فــي مجلــس األمــن الدولــي. ولــم يعّكــر 
صفــو هــذه العالقــات إال حادثــة اصطدام 
طائــرة اســتطالع أميركيــة بطائــرة تابعــة 
ــان  ــرة هاين ــة فــوق جزي ــة الصيني للبحري
فــي بحــر الصيــن الجنوبــي فــي أبريل عام 
٢٠٠١، فكانــت أول أزمــة حقيقية تعصف 
بالعالقــات األميركيــة الصينيــة. ثم تصاعد 
التوتــر في الســنوات الماضية بشــكل غير 

مســبوق، وعلى خلفية قضايا عديدة على 
رأســها جائحة فيروس كورونا، والخالفات 
التجاريــة، وقضيــة حقــول الطاقة في بحر 
الصيــن الجنوبي، وملف تايوان، وموضوع 
هونــغ كونــغ، ومســألة حقــوق اإلنســان 
ــة  ــة، خاصــة منطق ــي األراضــي الصيني ف

شــنجان ذاتيــة الحكــم.
وتزامــن ذلك مع تولي الرئيس الســابق 
دونالــد ترامب الســلطة، حيــث تدهورت 
ــا  ــا ازدادت القضاي ــرًا. كم ــات كثي العالق
ــدًا،  ة وتعقي ــدَّ ــن ِح ــن البلدي ــة بي الخالفي
الســيما بعــد أن ضاعــف الرئيــس ترامــب 
التعريفات الجمركية على البضائع الصينية 
ومَنــع امتالك الصيــن أو مواطنيها، حصصًا 
أكثــر مــن النصــف فــي أســهم الشــركات 
األميركيــة، بل ومَنع حتى تصدير األجهزة 
المتطورة في مجاالت محددة إلى الصين.

وعقــب وصــول الرئيس جــو بايدن إلى 
البيــت األبيــض مطلــع العــام الحالــي، لــم 
تْخفــْت حــدة التوترات بيــن البلدين، كما 

كان ُيتوقــع، ال بل تصاعدت، حيث ســارع 
بايــدن إلى انتقاد انتهاكات الصين لحقوق 
اإلنسان ضد األويغور، وقمع االحتجاجات 
الديمقراطيــة فــي هونــغ كونــغ، وزيــادة 
الضغــط العســكري علــى جزيــرة تايــوان، 
إلــى جانــب عــدد مــن القضايــا األخــرى، 
بينهــا توســع ترســانة الصيــن العســكرية، 
فــي الوقــت الــذي اعتبــرت فيــه الصيــن 
اًل من البيت األبيض في شــؤون  ذلــك تدخُّ

ــة داخلية. صيني
ورغــم ذلــك كلــه، فــإن كال الدولتيــن 
ــل  ــه كيســنجر، ب ــدًا مــا قال ــم تنســيا أب ل
ظلتــا تدركان تمامًا صحــة نصيحته؛ فرغم 
أن خشــيتهما مــن بعضهمــا عميقــة ولــن 
تزيلهــا االتفاقيــات، فهمــا لــم تغلقا أبواب 
التفاهــم والتعــاون التــي تراوحــت بيــن 
الضيق واالتســاع لعقــود خَلْت؛ فالدولتان 
ــوى  ــا س ــق أمامهم ــأن ال طري ــان ب تؤمن
التعــاون والتفاهم، وتــدركان، في الوقت 
نفســه، أن التقــارب يحتــاج إلــى تنــازالت 
حقيقيــة مــن أجــل التوصــل إلــى حلــول 
ــور  ــل هــذه األم ــن، ومث ــة للجانبي مرضي

تتطلــب صبــرًا ومفاوضــات مكثفــة.
فالصينيــون يعلمون جيــدًا أن الواليات 
المتحــدة مازالــت تمســك بزمــام معظــم 
أركان القــوة فــي العالــم، وهــم بحاجــة 
إلــى التفاهــم والتعاون معهــا كي يواصلوا 
تقدمهــم االقتصــادي ويتمكنــوا مــن دعــم 
نفوذهــم العالمي.واألميركيــون يعلمــون 

أيضــا أن الصيــن قــوة كبــرى ومتناميــة ال 
يمكــن تجاهلهــا، وإن كانــت قــد تنازلــت 
ــا اآلن  ــا، فإنه ــض مواقفه ــي بع ــابقا ف س
ــة والعســكرية  ــدرة االقتصادي ــك الق تمتل
ــا ودعــم اقتصادهــا  ــز مواقفه ــى تعزي عل

ونفوذهــا.
وعلــى هــذا، فقــد شــهدت الفتــرة 
القريبــة بدايــة عمليــة للخــروج مــن 
ــكان ثمــة سلســلة مــن  ــأزُّم، ف ــرة الت دائ
ــت  ــي هدف ــية الت ــراءات الدبلوماس اإلج
إلــى تهدئــة التوترات بيــن الطرفين،تبعها 
اتفاقهماعلــى الحــد مــن اســتخدام الوقود 
األحفــوري، ضمــن مؤتمــر المنــاخ األخير 
في أســتكتلندا، ثــم أتى اللقــاء االفتراضي 
الــذي ُعقــد منتصف شــهر نوفمبــر الحالي 
بيــن زعيمــي البلديــن، وفيــه أكــد بايــدن 
نصيحة كيســنجر، إذ صرح بأن »العالقات 
الثنائيــة بيــن البلديــن لهــا تأثيــر عميــق، 
ليــس فقــط في البلديــن؛ وإنمــا، بصراحة 

شــديدة، فــي باقــي العالــم«.

كيسنجر.. الحاضر الغائب في العالقات األمريكية - الصينية
واشنطن وبكين تؤمنان بأن ال طريق 
أمامهما سوى التعاون والتفاهم 
وتدركان في الوقت نفسه أن 
التقارب يحتاج إلى تنازالت حقيقية 

مركز تريندز للبحوث واالستشارات

اتجاهات مستقبلية
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اقتصاد

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

قطــع لبنانيــون، صباح أمــس االثنيــن، الطرقات 
فــي العاصمــة اللبنانيــة بيروت ومناطــق أخرى في 
البالد، احتجاجا على تردي األوضاع المعيشية، مع 

انهيار ســعر صــرف العملة المحلية أمــام الدوالر.
وأفــادت وســائل إعــالم عربية أن ســكانا قطعوا 
طرقــا داخــل العاصمــة بيــروت، كمــا حــدث األمر 
ــس  ــالد وفــي طرابل ــي الب ــدا جنوب ــه فــي صي ذات

. لها شما
وكانــت دعــوات جــرى تداولهــا، عبــر وســائل 
التواصــل االجتماعــي، حثــت على قطــع الطرقات، 

مــن دون أن تتضــح هويــة الجهــات الداعيــة.
وجــاء فــي هــذه الدعــوات: “بســبب األوضــاع 
ــي لســعر  ــاع الجنون ــالد واالرتف ــي الب ــة ف الراهن
ــب،  ــادي الصع ــع االقتص ــدوالر، والوض صــرف ال
ــادة  ــات وإع ــع الطرق ــن” قط ــدا “االثني ــيتم غ س

ــي الشــارع”. التحــركات ف

وقطــع الطرقــات أســلوب احتجــاج معتــاد فــي 
لبنــان، وتكــرر مرارا منذ تفاقــم األزمة االقتصادية 

فــي البالد عــام ٢٠١9.
وانهــارت قيمــة الليــرة اللبنانيــة بشــكل كبيــر، 
ــرة  ــدوالر الواحــد يســاوي ٢5 ألــف لي فأصبــح ال
فــي األيــام األخيــرة، علمــا أن الدوالر كان يســاوي 

١5٠٠ ليــرة قبــل عاميــن.
ومــع خســارة الليــرة أكثــر مــن 9٠ بالمئــة مــن 
قيمتهــا مقابــل الــدوالر فــي الســوق الســوداء فــي 
غضون عامين، تدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية، 
وبــات الحد األدنى لألجــور تحت عتبة ٣٠ دوالرا.

ويئــن لبنان تحت وطأة انهيــار اقتصادي وصفه 
البنــك الدولــي بأنــه أحد أســوأ حاالت الكســاد في 
التاريــخ الحديــث، وتعــود األزمــة إلــى حــد كبيــر 
لعقــود مــن الفســاد وســوء اإلدارة مــن النخــب 

السياسية.وكاالت

توجه القائد العام للقوات المسلحة السودانية، 
ــاح البرهــان، أمــس  ــد الفت ــق أول ركــن عب الفري
االثنيــن، إلى الفشــقة للوقوف على األوضاع هناك 
ــى الحــدود  ــوات المســلحة عل ــراد الق ــد أف وتفق

الشــرقية للبالد.
ويأتــي اإلعــالن عــن زيــارة البرهــان بعــد مقتل 
ســتة جنود ســودانيين في معارك بمنطقة الفشقة 

الحدودية مــع إثيوبيا.
وأوردت وكالــة االنبــاء الســودانية الرســمية 
»ســونا« أن القوات الســودانية تواجدت بالمنطقة 

لحمايــة مزارعيــن أثنــاء موســم حصــاد.

ويتركــز النــزاع المســتمر منذ عقود مــع إثيوبيا 
علــى مســاحات شاســعة مــن األراضــي الزراعيــة، 
يقــول الســودان إنهــا تقــع داخــل حــدوده، وفقــا 
التفاقيــة حــددت الخــط الفاصــل بيــن البلدين في 

أوائــل القرن العشــرين.
وأجــرى البلــدان جــوالت مــن المحادثــات كان 
ــي  ــمبر الماض ــي ديس ــوم ف ــي الخرط ــا ف آخره

لتســوية الخــالف.
وتصاعــدت التوتــرات نهايــة العــام الماضي بعد 
ــرد  ــقة، وط ــي الفش ــه ف ــودان قوات ــر الس أن نش

ميليشــيات مــن المنطقــة.وكاالت

اعتبــر األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة 
أحمــد أبو الغيــط، أن االجتمــاع المنعقد، أمس 
ــة رســالة  ــة برشــلونة، بمثاب ــن فــى مدين االثني
تأكيــد لعمــق الروابــط التاريخيــة التــي تربــط 
ضفتــي المتوســط ضمن إطــار االتحــاد من أجل 
المتوســط الــذي يمثــل منصــة فريــدة للحــوار 

والتعــاون فــي المنطقــة األورو متوســطية.
ــر، أن  ــام المؤتم ــه أم وأضــاف، خــالل كلمت
الســنوات الماضيــة شــهدت تصاعــدًا الفتــًا فــى 
مســتوى ونطاق العالقات بين ضفتي المتوسط، 
ــق بالتعــاون المشــترك فــي  خاصــة فيمــا يتعل
مجــال الطاقــة والغــاز، موضحــا أنــه الشــك أن 
هــذا التعــاون، الــذي يشــمل عــددًا مــن الــدول 
فــي جنــوب وشــرق وشــمال المتوســط، يمثــل 
ركيــزة مهمــة وقاعــدة انطــالق واعــدة للتعاون 
بيــن هــذه الــدول في مجــاالت أخــرى متعددة، 
باإلضافة للطاقة، بحيث يكون منتدى غاز شرق 
المتوســط نموذجــًا متكــررًا في تكامل وتنســيق 
السياســات االقتصادية وتعزيز االستثمارات التي 
تخلــق الوظائف وتمنح األمل لماليين الشــباب.

ــة  ــن حــرص الجامع ــط ع ــو الغي ــرب أب وأع
العربيــة علــى دعــم وتعزيــز التعــاون العربــي 
األوروبــي علــى كافــة المســتويات، مؤكــدا 

االســتمرار فــي بنــاء العالقــة المؤسســية رفيعــة 
المســتوى بيــن الجامعــة العربيــة واالتحــاد 
األوروبــي التــي وضعــت لبنتهــا األساســية عــام 
٢٠١9 خــالل القمــة العربيــة األوروبيــة األولــى 

فــي شــرم الشــيخ.
وأضــاف »نتطلع إلى عقــد االجتماع الوزاري 
فــى مطلــع العــام القــادم فــي القاهــرة والقمــة 
الثانيــة في بروكســل فــي نفس الســنة... والتي 
ســتمثل بــال شــك محطــة مهمة فــي طريــق بناء 
عالقــة اســتراتيجية نأمــل أن تســاهم إيجابــا في 
تحقيــق االزدهار والرخاء لهــذه المنطقة الغنية 

بكل مقومــات التقدم واالســتقرار.«
وأمــا الملــف الليبــي، فقــال أبــو الغيــط إنــه 
ــة  ــي منطق ــرى كشــركاء ف ــة كب يكتســي أهمي
البحــر األبيــض المتوســط، مؤكــدا الحاجــة إلــى 
اســتكمال مسار الحل في ليبيا من خالل مرافقة 
الليبييــن إلــى غايــة تحقيــق كافــة أهدافهــم في 

اســتقرار بالدهــم واســتعادة ســيادتها وأمنها.
وشدد على أهمية إجراء االنتخابات الرئاسية 
ــروج  ــرورة خ ــا وض ــي موعده ــة ف والبرلماني
كافــة القــوات األجنبيــة والمرتزقــة والمقاتليــن 
ــة  ــة الليبي األجانــب منهــا حتــى تســتعيد الدول
عافيتها وسيادتها اإلقليمية على أراضيها.وكاالت

كشــف وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد حســين 
عــن ضبــط شــبكات تهريــب تورطــت فــي نقــل 
عراقييــن ألوروبــا، مؤكــدًا صعوبــة معرفــة أعــداد 
المهاجرين العراقيين العالقين في بيالروســيا، بعد 
فشــل مســعاهم للوصــول إلــى االتحــاد األوروبــي 

عبــر اجتيــاز الحــدود إلــى بولنــدا.
ونقلــت وســائل إعــالم عراقيــة أمــس االثنيــن، 
عــن الوزيــر العراقــي قولــه إن هــؤالء المهاجريــن 

غــادروا العــراق بطــرق مختلفة، لذا مــن الصعوبة 
حصــر عددهم.

وأضــاف أن العــراق ســّير خمس رحــالت جوية 
إلجالء العراقيين العالقين، ووصلت أعداد العائدين 
إلــى ١89٠ شــخصًا، مشــيرًا إلــى أن ١895 مهاجــرًا 
عراقيــًا أعربوا عــن رغبته بالعــودة للعراق، ونحن 
ــي  ــب ف ــن يرغ ــالت لم ــال رح ــتعدون إلرس مس

العودة.وكاالت

اســتقبل وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، 
بمقــر وزارتــه بالعاصمــة الجزائــر نظيــره الليبــي، 
خالــد التيجانــي مــازن، الــذي يقــوم بزيــارة عمــل 

الــى الجزائــر تــدوم يومــًا واحدًا.
وأكــد الوزيــر الليبــي أن الطرفيــن اتفقــا علــى 
تعزيــز التعاون فيمــا يخص قطــاع الداخلية، معلنًا 
عــن تنصيــب لجــان تقنيــة بيــن الوزارتين ســتقوم 
بدراســة عــدة نقــاط مــن بينهــا تدريــب العناصــر 
الشــرطية و مراعــاة مصالــح رعايــا البلديــن ســواء 

فــي الجزائــر أو ليبيــا .
وقالــت وســائل إعــالم جزائريــة إن المباحثــات 
ــة  ــر الحدودي ــح المعاب ــادة فت ــى إع ــت إل تطرق
بيــن البلديــن لتســهيل حركــة البضائــع والناقليــن 
ســواء بالنســبة للســلع الليبيــة أو الجزائريــة, قصد 
ــي الحــد مــن غــالء أســعار الســلع  المســاهمة ف

خاصــة فــي جنــوب ليبيــا.
مــن جانبــه، قــال بلجــود بــأن الطرفيــن اتفقــا 
علــى فتــح المعبــر الحــدودي الدبداب إلــى جانب 
دعــم التنســيق فيمــا يتعلــق بالتكويــن فــي مجــال 
الشــرطة والحمايــة المدنيــة، مشــيرًا إلى اســتمرار 
العمل المشــترك والتنسيق بين الوزارتين مستقباًل 
خدمــة للشــعبين والبلديــن الذيــن تربطهما عالقة 

أخويــة وتاريخ مشــترك.
وكانــت الجزائر قد قــررت منذ اندالع المعارك 
ــر  ــق المعاب ــام ٢٠١٤، غل ــو ع ــي ماي ــا ف ــي ليبي ف
الحدوديــة الثالثــة التــي تربطها بليبيــا وهي ترات 
وتيــن الكــوم والدبــداب. غيــر أن معبــر الدبــداب 
هــو الوحيــد الــذي كان يتــم فتحه مــن وقت آلخر 
منــذ بدايــة جائحــة كورونــا، للســماح للمواطنيــن 

بالعبور.وكاالت

أعلــن رئيــس وزراء فيجي، فرانــك باينيماراما، 
أمــس االثنيــن أن بــالده ستنشــر 5٠ جنديــًا فــي 
إطــار قــوة لحفــظ الســالم تقودهــا أســتراليا فــي 
جــزر ســليمان، بعــد أيــام مــن أعمــال الشــغب 

التــي شــهدتها أجــزاء مــن العاصمــة هونيــارا.
وكتــب باينيمارامــا علــى تويتــر “حرصــا علــى 
ــزر  ــي ج ــا ف ــا وأخواتن ــة إخوانن ــالمة ورفاهي س
ــى  ــًا إل ــا فيجي ســليمان، ســيتم إرســال 5٠ جندي
هونيــارا غــدا فــي إطــار فرقة معززة مــن القوات 
األســترالية للمســاعدة في حفظ الســلم واألمن”.

بذلــك، يرتفــع عديــد قــوة حفــظ الســالم إلــى 
نحو ٢٠٠ جندي وشــرطي، معظمهم أســتراليون، 

وبينهــم ٣٤ عنصــرا مــن بابــوا غينيــا الجديدة.
اندلعــت أزمــة األســبوع الماضــي فــي جــزر 
ــام مــن أعمــال  ــة أي ــي شــهدت ثالث ســليمان الت
الشــغب فــي هونيــارا، فــي بلــد يعانــي ســكانه 

البالــغ عددهــم 8٠٠ ألــف نســمة الفقــر والجوع.
وأدى غلــق الحــدود لعاميــن بســبب جائحــة 
“كوفيد ١9” إلى خنق اقتصاد جزر سليمان الهش 

أساســا، ما تســبب فــي تفاقــم البطالــة والفقر.
وطالــب متظاهــرون باســتقالة رئيــس الــوزراء 
ــوارع  ــوا ش ــان ويجتاح ــوا البرلم ــل أن يقتحم قب

العاصمــة.
وقالــت الشــرطة المحليــة إن أكثــر مــن مئــة 
شــخص اعُتقلــوا لصلتهــم بأعمــال الشــغب. ومــع 
تصاعــد العنــف، دعا رئيــس الــوزراء دول الجوار 

إلــى إرســال قــوات إلعــادة الهــدوء.
من جهتهم، دعا قادة المعارضة إلى التصويت 

بحجب الثقة عن حكومة سوغافاري.
مــن  اآلن  حتــى  واثقــة  غيــر  والمعارضــة 
ــس  ــزل رئي ــن األصــوات لع ــدد كاف م ــر ع تواف

الــوزراء.أ.ف.ب

خلص اجتماع أوروبي طارئ في كاليه إلى 
العمــل علــى تحســين التعــاون المشــترك مع 
المملكــة المتحــدة، رغــم غيــاب البريطانييــن 
عنــه علــى خلفيــة التوتر المســتمر بيــن لندن 
ــة  ــس بســبب ســبل التعامــل مــع قضي وباري

الهجــرة عبــر قنــاة المانــش.
جــاء االجتمــاع بعــد أربعــة أيــام من أســوأ 
مأســاة هجــرة فــي القناة الفاصلة بين فرنســا 
والمملكــة المتحــدة تمثلــت فــي غــرق قارب 
ــخصا  ــن ٢7 ش ــل ع ــا ال يق ــاط أودى بم مط

األربعاء.
ــد  ــة الفرنســي جيرال ــر الداخلي ــال وزي وق
وال  جــدا  كثيــرة  “الوفيــات  إن  دارمانــان 
ــن”.  ــخاص آخري ــاة أش ــل وف ــن أن نقب يمك
وجــاء تصريحــه فــي مســتهل االجتمــاع مــع 
الــوزراء المســؤولين عــن الهجــرة فــي ألمانيا 
وهولندا وبلجيكا والمفوض األوروبي للشؤون 
ــن  ــن األوروبيتي ــري الوكالتي ــة ومدي الداخلي
لألمــن “يوروبــول” والحــدود “فرونتكــس”.

يحــاول المهاجــرون الوصــول إلى الســاحل 
اإلنكليــزي فــي شــكل شــبه يومــي علــى متــن 
قوارب متداعية، وارتفع عدد عمليات العبور 
منــذ عــام ٢٠١8 نتيجــة تشــديد الرقابــة علــى 
مينــاء كاليه والنفق الرابط بين ضفتي القناة.

وأعلن دارمانان أن وكالة فرونتكس ستنشر 
طائــرة اعتبــارا مــن يوم غــٍد األربعاء ســتحلق 

نهــارا وليــال لتتمكــن مــن مســاعدة الشــرطة 
الفرنســية والهولنديــة والبلجيكية في مراقبة 

الساحل.
وفي بيان مشترك، توافقت ألمانيا وبلجيكا 
وهولندا وفرنسا على تعزيز تعاونها العمالني 
ــاون  ــين التع ــب وتحس ــات التهري ضــد عملي

المشــترك مــع المملكة المتحدة.
وأكــد دارمانــان رغبــة فرنســا فــي العمــل 

مــع أصدقائهــا وحلفائهــا البريطانييــن.
لكنــه طلــب منهــم بــذل المزيــد، ال ســيما 
فــي مجــال التعــاون األمنــي، لتقليــل جاذبيــة 
ســوق العمل اإلنكليزيــة وفتح قنوات قانونية 

لالجئين.
وقالــت وزيــرة الداخليــة البريطانيــة بريتي 
باتيــل فــي تغريــدة انهــا ســتجري محادثــات 
ــبوع  ــن االس ــا األوروبيي ــع نظرائه ــة م عاجل
المقبــل لتفــادي مــآس جديــدة فــي المانــش. 
واضافــت فــي مقال نشــرته صحيفــة ذي صن 
“ان مقتــل هــؤالء االشــخاص ال٢7 ينبغــي ان 

يكــون نــداء واضحــا للتعــاون”.
ــل المشــترك  ــرة ان العم واوضحــت الوزي
بيــن لنــدن وباريــس اتــاح تجنــب اكثــر مــن 
عشــرين الــف عبــور هذا العــام وتداركت “ال 
يمكننــا القيــام بالمزيــد”، داعيــة الــى مزيــد 
مــن الخطوات الفاعلة والمنســقة على جانبي 

المانش.أ.ف.ب

ــد  ــًا أمــس فــي هجــوم جدي ُقتــل ٢٢ مدني
علــى مخّيــم للنازحيــن فــي إيتــوري بشــمال 
شــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، بعد 
أقــل مــن أســبوع علــى هجــوم مماثــل خّلــف 
٢9 قتيــال فــي مخيــم مجــاور، وفــق مــا أفــاد 

الصليــب األحمــر المحلــي.
وقــال مامبــو بابو مانســي، منســق الصليب 
األحمــر في دجوغو “إيتوري، شــمال شــرق”: 
“بعــد الهجــوم على مركز النازحيــن في إيفو، 
تم دفن عشرين جثة في مقبرتين جماعيتين، 
ــا  ــم قضــى جريحــان جــراء إصابتهمــا ودفن ث

أيضــا، مــا يرفــع عــدد القتلى إلــى ٢٢”.
وحّمــل عناصر ميليشــيوية تابعة لـ”تعاونية 
تنمية الكونغو” “كوديكو” مســؤولية الهجوم.

مــن جهتــه، أفــاد المتحــدث باســم الجيــش 
ــو،  ــول نغونغ ــت ج ــة، الليفتنان ــي المنطق ف
ــى  ــن إل ــن المنتمي ــم صــد المهاجمي ــه “ت بأن
كوديكــو”، مــن دون أن يدلــي بتفاصيــل عــن 

ــة. الحصيل
ودعــا منســق السياســة الخارجيــة فــي 

االتحــاد األوروبــي جوزيــب بوريل إلــى اتخاذ 
إجــراءات صارمــة ضــد الجنــاة. وكتــب علــى 
ــات  ــي الهجم ــن االتحــاد األوروب ــر “يدي تويت
المروعــة الجديــدة التــي تشــنها الميليشــيات 
ــن  ــن، وخاصــة النازحي ضــد الســكان المدنيي

ــا”. داخلي
وأضاف “الحســم ضــد الجناة وتوفير الدعم 
والعدالــة للضحايــا ضروريــان لتحقيــق ســالم 

دائــم فــي المنطقة”.
وتجــددت أعمال العنف في منطقة إيتوري 

منذ نهاية ٢٠١7 مع بروز ميليشــيا كوديكو.
وفــي هجــوم آخــر، قتــل خمســة مدنييــن 
ــد  ــن عن ــة مدنيي ــو وأربع ــة ايروم ــي منطق ف
ــوري، وفــق  ــا، كبــرى مــدن إيت أطــراف بوني
مــا قــال مســؤول فــي المجتمــع المدنــي فــي 

ايرومــو.
ومنــذ مايــو، يخضــع إقليما إيتوري وشــمال 
كيفــو المجــاور لحالــة حصــار بهــدف التصدي 
للجماعات المســلحة. وتم اســتبدال السلطات 
المدنية بضباط في الجيش والشــرطة.أ.ف.ب

المحتجون يعودون إلغالق الطرق في لبنان جّراء ترّدي األوضاع المعيشية

البرهان يصل الفشقة بعد مقتل جنود سودانيين على حدود إثيوبيا

الجامعة العربية تسعى لتعزيز التعاون العربي األوروبي

بغداد تضبط شبكات تهريب متورطة بنقل عراقيين ألوروبا

الجــزائر وليبيا تفتحــان المعـابر الحدودية

فيجي ترسل 50 جنديًا لجزر سليمان عقب أعمال الشغب

عقب غرق 27 مهاجراً قبل أيام

اجتماع أوروبي لتحسين التعاون مع لندن بقضية الهجرة عبر »المانش«

22 قتياًل بهجوم على مخيم للنازحين في الكونغو الديمقراطية

ــي  ــوات المشــتركة ف أحــرزت الق
الســاحل الغربي اليمنــي أمس، تقدمًا 
جديــدًا فــي محــور حيــس مــن جهــة 
مديريــة الجراحــي، جنــوب الحديــدة 
بعد ســاعات من تعزيز ســيطرتها في 
“مفرق ووادي سقم” في جهة مقبنة 
ــز، وســط خســائر بشــرية  غــرب تع
ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات 

الحوثيــة اإلرهابية.
وشــنت القوات المشــتركة هجومًا 
فــي قطاع غــرب حيس تكلــل بتحرير 
ــزارع  ــاب والم ــرون والتب ــة ال منطق
المحيطــة بهــا، والتــي كانــت تشــكل 
أهــم الخطــوط الدفاعية للميليشــيات 
ــة  ــوب مديري ــة جن ــة اإلرهابي الحوثي
الجراحي، حســب بيان نشــره اإلعالم 

العســكري للقوات المشــتركة.
وأوضح البيان أن القوات المشتركة 
أجبرت الميليشيات الحوثية اإلرهابية، 
بضربــات مرّكزة وخطة محكمة، على 
ــن  ــرة م ــات كبي ــًة كمي ــرار مخلف الف
األســلحة والذخائــر. كما تــم تكبيدها 
خســائر بشــرية وماديــة، والســيطرة 
على مرابض مدفعية كانت تستخدمها 
فــي قصــف منــازل المواطنيــن داخل 

مدينــة وضواحي حيس.
وتعمــدت الميليشــيات الحوثيــة 
تفجير مدرسة الرون قبيل اندحارها، 

ــق البيان. وف
وأظهــر فيديــو وزعه 
العســكري  اإلعــالم 
ــًا مــن االشــتباكات  جانب
وتوغــل عناصــر القوات 
المشــتركة وانتشــارهم 
وتمركزهــم فــي مواقع 
الحوثيــة  الميليشــيات 

ــا. ــب تطهيره ــة عق اإلرهابي
القــوات  المشــاهد  تظهــر  كمــا 
المشتركة في مرابض المدفعية عقب 
ــر المشــاهد  ــا. وتظه الســيطرة عليه
أيضــًا جولــة لقــوات المشــتركة داخل 
قريــة الــرون، وزيــارة إلــى المدرســة 
ــة  ــا الميليشــيات الحوثي ــي فجرته الت

اإلرهابيــة قبيــل فرارهــا.

وكانــت القــوات المشــتركة عززت 
سيطرتها في مفرق ووادي سقم شرق 
حيــس مكبــدًة الميليشــيات الحوثيــة 
اإلرهابيــة خســائر كبيرة بين ســقوط 

قتلــى وجرحى وتدميــر آليات.
ــياٍق آخــر،  ــي س وف
طالبــت اللجنــة العليــا 
ــن  ــي اليم ــوارئ ف للط
منظمة الصحة العالمية 
واألمم المتحدة باطالع 
الدولــي  المجتمــع 
والــرأي العــام العالمي 
علــى القيود المفروضة على إجراءات 
ــي مناطــق  ــا ف ــاء كورون ــة وب مواجه
سيطرة ميليشيا الحوثي اإلرهابية، مع 
اســتمرار رفضهــا للتطعيم ضــد الوباء.

وأكــدت اللجنــة، فــي بيــان صــادر 
عــن اجتماعها برئاســة رئيــس الوزراء 
اليمنــي معيــن عبدالملــك، أن “قــرار 
مجلــس األمن رقم ٢٣٦5 لعام ٢٠٢١، 

شــدد بصــورة واضحــة علــى جميــع 
ــهيل  ــيير وتس ــراف تس ــدول واألط ال
حمــالت التلقيــح ضــد كورونا، وكلف 
المبعوثيــن الدولييــن والمنظمــات 
بــأي  المجلــس  بإحاطــة  المعنيــة 

ممارسات تعيق ذلك”.
اللجنــة  وحّملــت 
الحوثــي  ميليشــيا 
مســؤولية  اإلرهابيــة 
استمرار تعنتها ورفضها 
وبــاء  ضــد  للتطعيــم 
كورونــا فــي مناطــق 

ــوادر  ــك للك ــي ذل ــا ف ــيطرتها، بم س
الصحيــة والطبيــة مــا يعــرض حياتهم 

للخطــر.
واعتبــرت أن هــذه الســلوكيات 
والممارســات ليســت بجديــدة علــى 
الميليشــيات الحوثيــة اإلرهابية، التي 
ــى عصــور  ــن إل ــادة اليم تســعى إلع
المــرض والجهــل والخرافــة وتحــارب 

ــاء  ــارة األطب ــم بخس ــم، وال تهت العل
والطواقــم الصحيــة، وحيــاة الشــعب 

اليمنــي بأكملــه”.
كما حّملــت لجنة الطوارئ اليمنية 
ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة كامــل 
المسؤولية عن معاودة 
شــلل  مــرض  تفشــي 
األطفــال فــي المناطــق 
لســيطرتها  الخاضعــة 
ــدة  ــي صع ــدًا ف وتحدي
ــا  ــرًا لمنعه ــة نظ وحج
ــد  ــن، بع ــرق التحصي ف
أن كان اليمــن قــد تخّلــص مــن هــذا 

المــرض عــام ٢٠٠٦.
ودعــت األمم المتحــدة ومنظماتها 
المعنية لإلفصاح عن هذه الممارسات 
الحوثــي  ميليشــيا  تنتهجهــا  التــي 
ــدف  ــا به ــط عليه ــة وللضغ اإلرهابي
الســماح لفــرق التحصيــن والتطعيــم 

بالقيــام بمهامهــا.وكاالت

الخطوط الدفاعية للحوثيين تنهار في تعز وحيس

الجيش اليمني يكّبد الميليشيات خسائر فادحة في الساحل الغربي

الحوثيون يواصلون منع 
حصول اليمنيين على 
لقاحات »كورونا«

تحذيرات من تفشي شلل 
األطفال في صعدة 
بسبب تعّنت المليشيات

جانب من االحتجاجات                                                         وكاالت

خالل إنقاذ المهاجرين                                                          أ ف ب

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانان إن شرطيًا خارج فترة عمله 
تعرض للطعن وأصيب بجروح خطيرة 

في باريس أمس.
وأضاف دارمانان على »تويتر« أن 
تحقيقًا بدأ لمعرفة مالبسات الحادث، 
مشيرًا إلى أن السلطات تبذل كل جهد 

ممكن إللقاء القبض على الجاني.
وراء  دافع  أي  الوزير  يذكر  ولم 

حادث الطعن.
من جهتها نقلت وسائل إعالم فرنسية 
الشرطي  إن  قوله  أمني  مصدر  عن 
تعرض للطعن بعد مشادة مع أربعة أو 
خمسة أشخاص في مركز تسوق.أ.ف.ب

الصحة  منظمة  أعضاء  اتفق 
مفاوضات  إطالق  على  العالمية 
في  تساهم  دولية  أداة  إلنشاء 
الجائحة  من  أفضل  بشكل  الوقاية 
المقبلة ومكافحتها، في خضم الموجة 

الخامسة من كوفيد.
أن  االتفاق  لمسودة  وينبغي 
تحصل على المصادقة الرسمية خالل 
االجتماع االستثنائي لجمعية الصحة 
ويستمر  أمس  بدأ  الذي  العالمية 
المتحّورة  تنتشر  فيما  أيام  ثالثة 
الجديدة لـ«كوفيد ١9” “أوميركون” 

في بلدان العالم.
على  االتفاق  مسودة  وتنص 
إنشاء “هيئة تفاوض حكومية دولية 
مفتوحة لكل الدول األعضاء واألعضاء 
المنتسبين لصياغة معاهدة أو اتفاق 
أو أداة دولية أخرى لألمم المتحدة 
والتفاوض بشأنها تهدف إلى تعزيز 
المستقبلية  الجوائح  من  الوقاية 

واالستجابة لها”.
مناقشة  هو  ذلك  من  والهدف 
أفضل طريقة لتزويد منظمة الصحة 
من  يمّكنها  قانونيا  إطارا  العالمية 
مواجهة األزمات المستقبلية بشكل 
أفضل. ويتفق كثر على أن القواعد 
الصحية الدولية الحالية التي توّجه 
العالمية منذ  الصحة  عمل منظمة 
العام ٢٠٠5، ليست مناسبة للتعامل 

مع أزمات بحجم كوفيد.
العام  المدير  أن  الواضح  ومن 
تيدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة 
أدهانوم غيبرييسوس يؤيد المعاهدة. 
وقال “إن الفوضى التي سببها هذا 
الوباء تؤكد فقط أن العالم يحتاج إلى 
اتفاق دولي متين يفرض القواعد”.

وينبغي أن تجتمع هيئة التفاوض 
الدولية للمرة االولى في موعد أقصاه 
األول من مارس من أجل “انتخاب 
رئيسين مشاركين، مع احترام التوازن 
والبلدان  المتقدمة  البلدان  بين 
للرئيسين  نواب  وأربعة  النامية، 
يمثل كل منهم واحدة من المناطق 
البلدان  إليها  تنتمي  التي  الست” 
األعضاء في منظمة الصحة العالمية.
بدء  عليها  سيتعين  ذلك  وبعد 
وضع مسودة أولية لتقديمها خالل 
في  سيعقد  الذي  الثاني  اجتماعها 
موعد أقصاه االول من أغسطس.

نتائج  إصدار  متوقعًا  ليس  لكن 
الهيئة حتى انعقاد جمعية الصحة 
في  والسبعين  السابعة  العالمية 
مرحلي  تقرير  بعد   ،٢٠٢٤ العام 

عام ٢٠٢٣.أ.ف.ب

باريس تالحق مجهولين طعنوا 
شرطيًا في مركز للتسّوق

»الصحة العالمية« تطلق 
مفاوضات إلنشاء أداة دولية 

تعزز االستجابة لألوبئة

قوات الشرعية خالل مالحقتها فلول المليشيات                              وكاالت
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤٩١2١7٩/ ٠٥٠

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
٥٤٠٤٠ ص.ب:  أبوظبــي 
٠2-٤٤٨٦٠٠٠ هـاتـــف: 
٠2-٤٤٨٥٤٠٠ فاكــس: 

٠٣ -7٨٤٩٦١٦ فاكس:    ٠٣ -7٦٥٥٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
٠٤ -٣٩٥7١ ١ ١ فاكس:     ٠٤ -٣٩٥7٠٠٠ هـاتف:   دبي:  مكتب 
٠2 -٤٤٨٥٤٥٠ ٠2  فاكس:   -٤٤٨٥٠٠٠ تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
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إن الشــهادة أعظــم وأقــدس التضحيــات وأســمى معانيهــا، وتعبيــر 
عــن االســتعداد لتقديــم أغلــى مــا يمكن أن يجــود به اإلنســان لوطنه، 
وفــي اإلمــارات أثبــت أبناؤهــا دائمــًا اســتعدادهم للتضحيــة والفــداء 
والــذود عــن حماهــا، فكانــوا علــى عهــد وطنهــم بهــم، حيــث ســطروا 
أروع المالحــم وهــم موضــع فخر واعتــزاز الوطن واإلنســانية جمعاء،  
وفــي يــوم الشــهيد، الــذي يصــادف الـــ٣٠ مــن نوفمبــر كل عــام، نعبر 
عــن عظيــم التقديــر والوفــاء لمــن قدمــوا حياتهــم لتبقــى رايــة العــز 
ــده صاحــب الســمو  ــا أك ــو م ــل، وه ــدان ومحف ــي كل مي ــة ف خفاق
ــه اهلل«،  ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف الش
معبــرًا عــن معانــي هــذا اليــوم الوطنــي العظيــم بقــول ســموه: »إن 
الثالثيــن مــن نوفمبــر مــن كل عــام يــوم للتقديــر والوفــاء تعلــي فيــه 
دولتنــا، قيــادة وشــعبا، قيــم الفــداء والتضحيــة وممارســات البطولــة 
واإلقــدام ..يــوم نعبــر فيــه، نســاء ورجــاال، عــن عظيــم شــكرنا ووافــر 
امتناننــا لمــن بذلــوا أرواحهــم ودماءهــم الغاليــة في ســاحات الشــرف 
فــداء للوطــن، وصونــا لســيادته، ولتظــل رايــة اإلمــارات رمــزًا للقــوة 

والعــزة والمنعــة«.
فالشــهداء أصحــاب الفضــل وحمــاة الوطــن القــوي العزيــز بدمائهم 
الزكيــة وطهــر تضحياتهــم، وعنــوان هويتنــا وكبريــاء انتمائنــا كمــا أكد 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي »رعــاه اهلل«، بقول ســموه 
بمناســبة اليــوم المجيــد: »ســتظل أفضــال شــهدائنا علــى وطننــا باقيــة 
مــا بقيــت الحيــاة، فقــد أزهــرت دماؤهــم الزكيــة فــي ثنايــا هويتنــا 
اإلماراتيــة، وزادتهــا بهاء وتألقا، وعمقت رســوخها في نفوس األجيال، 

وعــززت مضامينهــا بأســمى المبــادئ والقيم«.
الشــهادة، إرث الرجــال األطهــار الغيــارى وأصحــاب أنقــى صفحات 
التاريــخ المكتوبــة بالــدم الزكــي.. البــذل الخالــد والحاضــر دائمــًا كمــا 
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، بقــول ســموه: »إن 
ذكــرى شــهدائنا األبــرار، ســتظل مصــدر إلهــام علــى الــدوام، وســتبقى 
ــرقًا لحــب  ــًا مش ــعبنا، ونموذج ــدان ش ــي وج ــم حاضــرة ف تضحياته
الوطــن والتضحيــة بــكل غــال ونفيــس مــن أجلــه، فأعظــم التضحيــات 
هــي التــي تبــذل مــن أجــل الوطــن، وأشــرف المعــارك التــي ُتخــاض 
ــذود عــن حياضــه  ــي ال ــراق ف ــي ت ــاء، الت ــر الدم ــه، وأطه ــًا عن دفاع

وصيانــة مكتســباته«.
الشــهادة روحيــة الخلــود بأقــدس معانيهــا.. شــهداء دولــة اإلمارات 
حيــث تعجــز قواميــس الفخــر واالعتــزاز عــن وصــف عظيــم فعلهــم، 
ــي  ــطروا ف ــون وس ــا يملك ــى م ــوا بأغل ــن ضح ــال الذي ــب الرج كواك
مياديــن الحــق مالحــم خالــدة تســتقي منهــا األجيــال الُمثــل األنبــل. 
شــهداء اإلمــارات روح التضحيــة الخالــدة فينــا، ومــدارس اإليمــان 
لوطــن هــو األكــرم فكانوا كرمــاء كوطنهــم، تنهل األجيال من ســيرهم 
المعنــى األعظــم للوطنية، تســابقوا يوم ناداهم الواجــب وكانوا أبطال 
كل ميــدان مــن عســكريين ومدنييــن، بهــم انتصــر الحــق وبمواقفهــم 
أثبتــوا قيــم العطــاء وتبــدد الظلــم عــن كل مــن ناداهــم مســتجيرًا.. 
فســالم ألولئــك الســادة وطوبــى لهــم يــوم تســابقوا هيابيــن مقداميــن 
لعــز اإلمــارات، بتضحياتهــم وشــجاعتهم وبســالتهم الُمثــل وبمواقفهــم 

الرجولــة يــوم ترتفــع الهامــات فخــرًا وعــزة.
عشــية قيــام دولتنــا العظيمــة، كانت الشــهادة واحدة مــن أبجديات 
انطالقتهــا وســمة طاهــرة واكبت بــزوغ فجر اتحادنــا المباركة وبفضل 
مــن ضحــوا اكتســبنا أعلــى درجــات الكرامــة والعــزة، وفي هــذا اليوم 
الــذي نعيــش معانيــه الوطنيــة والمقدســة فــإن كل شــهيد هــو ابــن 
لــكل عائلــة فــي الوطــن، وألســر الشــهداء التــي زفــت فلــذات أكبادها 
ــا المســلحة الباســلة مصنــع الرجــال  ــد، وإلــى قواتن ــان الخل إلــى جن
.. فإننــا نكبــر بهــم ونجــل عظيــم تربيتهــم والوطنيــة التــي زرعوهــا 
فــي الشــهداء األبــرار ليكونــوا عنــوان االنتصــارات وجوهــر العزيمــة 
التــي ال تعــرف المســتحيل، وســتبقى تضحيــات الشــهداء محفورة في 

القلــوب وفــاء لمــن أكســبونا كرامــة الحيــاة وأمانهــا.

حظَي الهيدروجين كوقود المستقبل 
النظيــف - ينتــج الطاقــة الحراريــة 
والمــاء فقــط عنــد حرقــه - باهتمــام 
ــر  ــد األخي ــع خــالل العق ــي واس عالم
مــع تنامــي ضغــوط مؤشــرات التغيــر 
المناخــي والبحــث عــن مصــادر وقود 
مســتدامة. وقــد بــادرت العديــد مــن 
الدول وشركات النفط والطاقة العالمية 
ــا  ــتراتيجياتها وأهدافه ــى وضــع إس إل
للتحــول إلى مصــادر الطاقــة النظيفة، 
أو مــا أصبــح يعــرف بتحــول الطاقــة  

.»Energy Transition«
إن التحــول إلــى مصــادر الطاقــة 
ــتثمارات  ــيتطلب رصــد اس ــة س النظيف
مالية ضخمــة تخصص للبحث والتطوير 
إنتــاج واســتخدام  تقنيــات  واختبــار 
ــة  ــل البني ــود، وتأهي ــن كوق الهيدروجي
التحتيــة الالزمــة النتشــاره فــي أســواق 
ــى  ــاج وحت ــن اإلنت ــة م ــة العالمي الطاق
النقــل  االســتهالك، مــرورًا بمراحــل 
والتخزيــن وعمــل بعــض المشــاريع 
النموذجيــة. وبالتزامــن مــع التطــور 
التقنــي، تحتــاج الحكومــات وصنــاع 
ــن  ــات تمكي ــع سياس ــى وض ــرار إل الق
وآليــات تحفيــز مناســبة لســد الفجــوة 
بين وقود الهيدروجين وأســواق الطاقة 
التقليديــة، حتــى تصبح مصــادر الوقود 
 ”Commodity“ النظيفة سلعة أساسية
يمكــن الوصول إليها بســهولة وبأســعار 
تنافســية. ومن المؤكــد أن هذا التحول 
لــن يحــدث خالل فتــرة زمنيــة وجيزة، 
ولكن بالتأكيد، وعلى المديين المتوسط 
والبعيــد، فــإن الهيدروجيــن ومشــتقاته 
الناقلــة مثــل الهيدروجيــن المســال 
واألمونيا وغاز الميثان ســوف تســتحوذ 
علــى حصــة ســوقية قــد تكــون مؤثــرة 
ســلبًا فــي الحصــة الســوقية للنفــط 
ومشــتقاته فــي المقــام األول، ثــم على 
المصــادر الهيدروكربونيــة األخــرى مثل 

الفحــم والغــاز.
ــن  ــن، يمك ــع الراه ــل الوض وبتحلي
تقســيم فتــرة التحــول هــذه إلــى ثالث 
مراحل متداخلة، يتحدد معها مســتقبل 
عمالقــة الطاقة العالمية اليوم، بما فيها 
شركات النفط الوطنية. المرحلة األولى 

وهي النافذة الزمنية المتاحة »5 - ١٠ 
أعــوام« لمنتجي الطاقة الهيدروكربونية 
لالســتفادة من فارق ســعر تكلفة إنتاج 
ــة  ــزة تنافيس ــن األزرق كمي الهيدروجي
علــى الهيدروجيــن األخضــر الــذي تصل 
تكلفــة إنتاجــه اليوم إلى ٤ - 5 أضعاف 
الهيدروجيــن األزرق. والمرحلــة الثانية 
ــات وكفــاءة  ستشــهد تطــورًا فــي تقني
إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر وانخفــاض 
تكلفــة إنتاجــه وتخزينــه. أمــا المرحلــة 
الثالثــة، فهــي مرحلــة التوســع وانتشــار 
تطبيقــات الهيدروجيــن، خصوصــًا فــي 
وســائل النقــل مــع ســهولة التــزود بــه 
مــن محطــات تعبئــة الوقــود التقليدية. 
فعلــى ســبيل المثــال، توجد اليــوم أكثر 
مــن ١٦٠ محطة وقود فــي اليابان توفر 
الهيدروجيــن لســيارات خاليــا الوقــود، 
ومــن المســتهدف وصولهــا إلــى ١٠٠٠ 
محطــة فــي عــام ٢٠٣٠. كمــا أنــه مــن 
المتوقــع أن تشــهد هــذه الفتره خروج 
العديد من محطات إنتاج الكهرباء التي 
تعمــل بالفحــم مــن الخدمــة واســتبدال 
محطــات التوربينات الغازية التي تعمل 

بالهيدروجيــن بها.
بالتأكيــد ال يوجــد خــط فاصــل بيــن 
ــون  ــن أن تك ــل، إذ يمك ــذه المراح ه
أقصــر ممــا نتوقــع إذا مــا التزمــت 
العمالقــة  الطاقــة  الــدول وشــركات 
ــذ إســتراتيجيات  ــي لتنفي بالخــط الزمن
التحول لمصادر الطاقة النظيفة وربطها 
بأهداف التنمية المستدامة واالنبعاثات 
الصفريــة والتزامات مؤتمرات األطراف 

للتغيــر المناخــي لعــام ٢٠5٠.
ــن  ــن م ــه الهيدروجي ــد ب ــا يع إن م
اقتصاد عالمي مســتدام ليس مســتحياًل، 
ــد  ــق هــذا الوع ــق لتحقي ــن الطري ولك
لــن يكــون باألمر الســهل. فهــل يتحقق 
أمل العالم بالهيدروجين، أم أن الهدف 
المنشــود أكبر من اإلمكانــات المتاحة؟ 
وهل ستحافظ االقتصادات النفطية على 
مراكزها في أســواق الطاقــة العالمية؟. 

عــن »القبــس الكويتية«

سالم فالح الحجرف

كل بضعة أشهر، يتعرف العالم على نوع 
جديد من فيروس كورونا، وفي حين أن معظم 
هذه المتحورات ال تحمل أهمية تذكر، فإن 
على  ينطوي  »دلتا«،  المتحور  مثل  بعضها، 
أهمية كبيرة. أما أحدث متحورات الفيروس، 
فهو »بي.١,١,5٢9« الذي أصبح يعرف باسم 
المتحور »أوميكرون«، وهو يبدو جديراً بمراقبة 
عميقة بسبب مخاوف من أنه ربما ينتشر بسرعة 
تفوق »دلتا«، حتى ربما بين من حصلوا على 
اللقاح. ومن الضروري أن يستجيب قادة العالم 
بسرعة وبقوة حتى قبل توافر جميع البيانات 

حول هذا المتحور.
وخالل األيام المقبلة، ومع تزايد المعلومات، 
سيكون من المغري االستسالم لمشاعر الخوف 
أو الالمباالة. الحقيقة أنه ال يمكننا االستسالم 
ألي منهما، بل يجب على المجتمع الدولي أن 
يأخذ كل متغير على محمل الجد. والمؤكد 
االنتظار  من  كثيراً  أفضل  مبكراً  التحرك  أن 
حتى تظهر كل الحقائق. وربما بمرور الوقت 
يتضح أن هذا المتحور ليس أكثر عدوى أو أنه 
يستجيب بشكل جيد للقاحات المتوافرة حاليًا 
لدينا. في إطار هذا السيناريو، قد يجري النظر 
إلى االستجابة الحالية باعتبارها رد فعل مبالغًا 
فيه. في المقابل، فإنه إذا تبين أن هذا المتحور، 
بكل سماته المثيرة للقلق، معٍد ولديه القدرة 
على مراوغة جهاز المناعة، مثلما يخشى كثير 
من الخبراء، فإن االنتظار حتى يجري الكشف 
عن جميع الحقائق سوف يتركنا متأخرين على 

نحو يضيع من أيدينا األمل.
واآلن، إلى أي مدى يثير »أوميكرون« القلق؟ 
في الواقع، هناك ٣ أسئلة أساسية تساعد العلماء 

على فهم مدى أهمية أي متحور.
يدور السؤال األول حول ما إذا كان المتغير 
الحالية  دلتا  لالنتقال عن ساللة  قابلية  أكثر 
السائدة؟ والسؤال الثاني هو؛ هل يسبب مرضًا 
أشد خطورة؟ وأخيراً ثالثًا؛ هل سيجعل دفاعاتنا 
المناعية، من اللقاحات واإلصابات السابقة، أقل 
فعالية )ظاهرة ُتعرف باسم الهروب المناعي(؟

فيما يتعلق بقابلية االنتقال من شخص آلخر، 
تبدو البيانات مثيرة للقلق، رغم أن الوقت ما 
زال مبكراً إلصدار حكم نهائي بهذا الصدد. 
وعلى ما يبدو، انطلق هذا المتحور الجديد 
بسرعة بالغة عبر جنوب أفريقيا، وتشير البيانات 
الوطنية المبكرة إلى أن المتحور الجديد يشكل 
بالفعل غالبية الحاالت المتسلسلة داخل البالد.

ومن المحتمل أن تخضع هذه البيانات المبكرة 
للمراجعة في وقت ينظر علماء األوبئة عن كثب 
إلى عوامل أخرى غير القابلية لالنتقال، مثل 
ما إذا كان ثمة حدث أسهم في نشر المتحور 
»أوميكرون« بين عدد هائل من األشخاص 
في وقت مبكر جعله يبدو أكثر قدرة على 
االنتقال مما هو عليه بالفعل. ومع أن هذا يبدو 
سيناريو ممكنًا بالفعل، فإن السيناريو األكثر 
احتمالية أن يكون لدى »أوميكرون« بالفعل 
القدرة على االنتشار بسهولة أكبر عن »دلتا”.

ونظراً ألن المتحور الجديد حديث العهد 
للغاية، فإن العلماء يفتقرون ببساطة إلى بيانات 
كافية حتى اآلن لتقييم ما إذا كان المتحور الجديد 
يسبب مرضًا أكثر خطورة عن سابقيه. وبالتأكيد، 
ستتطلب اإلجابة عن هذا السؤال متابعة دقيقة 
للحاالت في المستشفيات، جنبًا إلى جنب مع 
جهود التسلسل الفيروسي الموسعة، في كل 
من جنوب أفريقيا ومناطق أخرى. ويتمثل جزء 
رئيسي من هذا التحليل في ضرورة ضمان قيام 
الدول المعنية باختبار كاٍف لعينة واسعة من 
الناس. وعليه، من المحتمل أن يستغرق حسم 

هذا األمر عدة أسابيع.
وأخيراً، من الواضح أن القلق األكبر المتعلق 
بـ»أوميكرون« يتركز حول مسألة »الهروب 
المناعي«. ودعونا نتحلى بالوضوح هنا؛ من غير 
المحتمل بدرجة بالغة أن يجعل »أوميكرون« 
اللقاحات الحالية غير فاعلة على اإلطالق. وحتى 
اآلن، ال يتوفر كثير من البيانات حول مدى 
فعالية اللقاحات ضد هذا البديل، رغم وجود 

أسباب تستدعي الشعور بالقلق.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن »أوميكرون« 

يحوي عدداً كبيراً من الطفرات، بما في ذلك 
البروتين الشائك، جزء من البروتين يستخدمه 
الفيروس لالرتباط بالخاليا البشرية والدخول 
إليها. وتشكل هذه األجزاء من البروتين أهمية 
ضرورية لألجسام المضادة التي يخلقها اللقاح 
)والناجمة عن العدوى( للحماية من الفيروس. 
حتى الضربات الصغيرة لفعالية اللقاحات ستتركنا 
أكثر عرضة للعدوى والمرض ويمكن أن تزيد 

من صعوبة احتواء الفيروس.
من هنا أعلنت اإلدارة األميركية للتّو حظر 
سفر على األجانب القادمين من 8 دول أفريقية. 
ومن شأن ذلك إبطاء انتشار الفيروس إلى داخل 
الواليات المتحدة بقدر متواضع في أحسن 
األحوال، بجانب أنه يبعث إشارة سلبية إلى 
جنوب أفريقيا، التي بذلت جهداً استثنائيًا في 
تحديد المتغير أواًل، ثم مشاركة المعلومات 
بسرعة مع المجتمع العالمي. حقيقة األمر 
أنه غير واضح على اإلطالق ما إذا كان حظر 

السفر يستحق كل هذا العناء.
في هذا اإلطار، يجب أن تدعم الواليات 
تساعد  التي  المستمرة  الدراسات  المتحدة 
الرئيسية  الباحثين على اإلجابة عن األسئلة 
حول مدى قابلية انتقال المتغير، وما إذا كان 
يسبب مرضًا أكثر خطورة، وما إذا كان يمكنه 
وبالتأكيد،  المناعية.  الدفاعات  من  الهروب 
سيعطي هذا للسلطات الصحية صورة أكثر 

اكتمااًل في أسرع وقت ممكن.
ويجب على الواليات المتحدة تكثيف المراقبة 
الجينية، بمعنى مراقبة الجينات الفيروسية وكيف 
تتطور بمرور الوقت، وذلك لرصد »أوميكرون« 
وتتبعه، خاصة أنه من المحتمل أن ينتشر عبر 

األرجاء. في الواقع، كانت الواليات المتحدة 
متأخرة على نحو مثير للدهشة فيما يخص 
اليوم  أن تقدم  الجينومي، ويجب  التسلسل 

أداًء أفضل.
كذلك يجب أن يشرع القادة األميركيون 
في الحديث إلى جهات صنع اللقاحات حول 
الحاجة المحتملة الستحداث لقاحات موجهة 
خصيصًا للتعامل مع »أوميكرون«. ومع أنه قد 
ال تكون هناك حاجة لذلك، فإنه إذا كان هناك 
تأثير كبير على فعالية اللقاح، فستكون حينها 

جرعات اللقاح الجديدة حاسمة.
تضغط  أن  واشنطن  على  يجب  وأخيراً، 
من أجل بذل جهد عالمي لتلقيح مزيد من 
األشخاص في أفريقيا. وفي حين أن عمليات 
توزيع التطعيمات العالمية آخذة في االرتفاع 
بسرعة، تخلف كثير من القارة األفريقية عن 
الركب. في جنوب أفريقيا، جرى تطعيم أقل 

من ربع السكان بقليل.
لقد كان وباًء طوياًل حتى اآلن، لكن دعونا 
نتذكر دومًا أننا اليوم ال نعود من جديد لما 
كان عليه الوضع في مارس من العام الماضي، 
إلدارة  الالزمة  الوسائل  اآلن  لديه  فالعالم 
التعامل مع هذا المتحور، دعونا نستغلها.

عن »الشرق األوسط«

الحــراك، الــذي تشــهده ليبيــا علــى 
مســتوى القــوى والشــخصيات والتيــارات 
تأهبًا الســتحقاق االنتخابات المقبلة، جزٌء 

مــن مالمــح غدهــا.
الشــخصيات المنتميــة لتنظيــم اإلخوان 
عبــرت عــن ذاتهــا وغاياتها بما لــم يفاجئ 
أحــدا فــي الداخــل أو الخــارج، إحســاس 
مبكــر بهزيمة مقبلة يدفعهــم إلى العودة 
إلــى أوكارهــم وهرطقاتهم.. تحريض ضد 
اســتحقاق دفع الليبيون ثمنه غاليا.. إرادة 
ــد  ــة التقــت عن ــة ودولي ــة وإقليمي داخلي
وجوب إنجاز انتخابات رئاســية في الرابع 
والعشــرين مــن ديســمبر المقبــل.. عبثــا 
يحاولــون الوقــوف بوجههــا أو عرقلتهــا.. 
انكشــافهم خــالل العشــرية الســوداء التي 
ــم  ــح أدواره ــا فض ــا وأهَله ــت ليبي ضرب

ووظائفهم.
الحراك، المتمثل في االستعداد لخوض 
االنتخابــات، يتجــاوز برامــج المرشــحين.. 
ال يتوقــف عنــد شــخصية هــذا، وال عنــد 
خلفيات ذاك، إنه امتحان لإلنسان الليبي.
ــامات  ــات وانقس ــا تموج ــهدت ليبي ش
ــن  ــة بي ــات داخلي ــى صراع ــورت إل وتط
أجنحة متناقضة التوجهات والرؤى بشــأن 
البالد ومستقبلها.. في جميعها كان تنظيم 

ــم  ــال.. ل ــا ومعرق ــا مشوِّش ــوان طرف اإلخ
يقبــل الشــراكة فــي الحكــم.. فّجــر حروبا 
بهــدف االســتحواذ علــى الســلطة وحده.. 
ــه،  ــواب معاقل ــن طرقــت الهزيمــة أب حي
رهــن جــزءا مــن البــالد لألجنبــي طمعــا 

فــي إنقــاذه وبقائــه فــي الحكــم.
فــي جميــع نكســاته وانتكاســاته برهن 
التنظيم اإلخواني على أنه حصان طروادة 
لقــوى خارجيــة، أيُّ قــوة ال يهــم، المهــم 
ــو بشــكل  ــى الســلطة ول أن يســتولي عل
جزئي على مســاحة من األرض.. ال يعنيه 
تقســيم البــالد أو تناحر أبنــاء البلد الواحد 

مــن العباد.
الصــورة النمطيــة للمجتمــع الليبــي 
ــة  ــة خــالل الســنوات الماضي ظلــت عصي
على جميع محاوالته لتغييرها أو تشويهها 
أو تقديمهــا علــى أنهــا النمــوذج األوحــد 
كمــا يــراه.. برزت قوى وطنيــة بمقوماتها 
السياســية والعســكرية متمســكة بمدنيــة 
هويتهــا وهوية بالدهــا.. حطمت محاولة 
االســتحواذ اإلخوانــي علــى المشــهد العام 
في ليبيا مجتمعا وســلطة.. وّســعت دائرة 
حضورهــا العربــي واإلقليمــي والدولــي.. 
شــّكلت جناحــا واضحا قــوي الحضور على 
األرض.. طرحت برامج وطنية اســتقطبت 
ــن شــرائح  ــات واســعة م ــات ومكون كيان

ــع الليبي. المجتم
ــي  ــة ف ــوى الوطني ــذه الق ــهمت ه أس

تأجيــج إحســاس اإلنســان الليبــي بانتمائه 
الوطنــي.. أفصحت عن رغبات كامنة لدى 
الكثيــر منهــم بتجــاوز ضيــق االنتمــاءات 
الحزبية.. تشكلت منصات تعبير ال حدود 
ألعدادها وتنوعاتها وثقافاتها تدلي بدلوها 
ــي،  ــا اإلنســان الليب ــا يخــص قضاي ــي م ف

حاضره، مســتقبله.
الرهــان علــى ســطوة هــذا الحــزب أو 
تلــك الشــخصية لــم يعــد لــه متســع فــي 
ــي خــالل عقــد مــن  ــاة الليب ــا.. معان ليبي
االضطرابــات منحتــه نوعــا مــن المثابــرة 
علــى تجــاوز ُعَقــد الخــوف ممــا يحيطــه 
مــن مخاطــر.. نقلتــه إلــى مســاحة أخرى 
تجعلــه قــادرا علــى ارتيــاد دروب الفعــل 
والـــتأثير واألمل في بلوغ ُمناه بالمشاركة 
في التخطيط لمســتقبله وتأمين متطلبات 

حاضره.
ــة ألذرع  ــارات المدوي ــل االنهي مسلس
تنظيــم اإلخــوان فــي محيــط ليبيــا تزامــن 
مــع تراجــع غطــاء القــش اإلقليمــي الــذي 
ــي  ــل ف ــذا ماث ــه، وه ــون ب ــوا يتلحف كان
ــي  ــس ف ــن.. صــداه منعك ــان الليبيي أذه
تنامــي مواقــف الغالبية ومطالبهــم بدولة 
وطنيــة مدنيــة دســتورية ال وجــود فيهــا 
لتيــارات أو نزعــات جهويــة أو حزبيــة أو 

قبليــة.
ــي  ــة ف ــعبية وطني ــح ش ــام أول ري أم
تونــس، فــي مصــر، فــي المغــرب، تبــدد 

جمع أذرع تنظيم اإلخوان وتناثر شملهم.. 
أكثــر مــن مــكان لفظهــم بعــد أن قدمــوا 
ــلطة  ــارب الس ــي تج ــوأ ف ــوذج األس النم
ــذي  ــاح ال ــم الجن ــن فيه ــتها، بم وممارس

أدار قســما مــن البــالد.
القصــة باختصــار: تــآكل مــن الداخــل. 
ــز  ــى ه ــارج إل ــن الخ ــد م ــَع أح ــم يس ل
ســلطاتهم.. ال بــد أن يتمثــل الليبيون ذلك 
ــتحقاق  ــو اس ــم نح ــون خطاه ــم يحث وه
ــدا  ــوا ح ــود ليضع ــل المنش ــة األم بمنزل
لمأســاتهم المتشــعبة اقتصاديــا وسياســيا 

ــا. ــا وأمني ومجتمعي
ــى موعــد ال  ــات عل ــي ب اإلنســان الليب
يتكــرر إال بعد ســنوات أربــع.. إنها فرصة 
اســتثنائية لمواجهة ذاتــه أوال بصفتها ذاتا 
عاقلة ومســؤولة من خالل حســم خياراته 
الوطنيــة كونهــا الســبيل األكثــر تعبيرا عن 
دوره في صناعة مستقبله ومستقبل بالده.

صــورة ليبيــا الجديدة تتشــكل.. فرصة 
ــا  ــى درب مســتقبل ليبي ــدو األهــم عل تب

والليبيين.عــن »العيــن االخباريــة«

ثالثة أسئلة ينبغي الرد عليها حول »أوميكرون«

ليبيا واالستحقاق األهم

ال يمكننا االستسالم للخوف والالمباالة 
ويجب على المجتمع الدولي أن يأخذ 
كل متحّور على محمّل الجد

»اإلخوان« برهنوا أنهم حصان 
طروادة للقوى الخارجية بهدف 
استيالئهم على السلطة

أشيش كومار جها

عبدالحميد توفيق

عميد كلية الصحة العامة في جامعة 
براون األميركية 

كاتب عربي

كاتب عريب

وعد الهيدروجين
الحكومات تحتاج إلى وضع سياسات 
لسد الفجوة بين وقود الهيدروجين 
وأسواق الطاقة التقليدية

شهداؤنا الخالدون أبد الزمان

يومية سياسية مستقلة

كان هنري كيسنجر، المؤسس الحقيقي 
للعالقة األميركية-الصينية في ســبعينيات 
القرن الماضي، قد عبَّر عن أهمية ســالمة 
العالقــات بين الصين والواليــات المتحدة 
األمريكية في ازدهار المعمورة واستتباب 
األمن والســالم فيها، وأجَزَل ذلك بنصيحة 
قالهــا آنذاك: »إن علــى الواليات المتحدة 
ــه«؛  ــل يبنيان ــم، ب ا العال ــزَّ ــن أالَّ يه والصي
ومــن المؤكــد أن هــذه النصيحــة لم تفقد 
قيمتهــا بعــد مــا يزيــد عــن نصــف قــرن، 
ال بــل إن أهميــة اســتحضارها قــد بــرزت 
مــرات ومرات عبــر العقــود الماضية التي 
شــهدت تســابقهما للتفــوق علــى بعضهما 

البعض، اقتصاديًا وسياســيًا وعســكريًا.
ــن  ــة بي ــات الثنائي ــت العالق ــد ظل وق
النســبي،  باالســتقرار  تنعــم  البلديــن 
منــذ تصالحهمــا عــام ١97١، إثــر موافقــة 
الواليــات المتحدة شــغل الصين الشــعبية 
لمقعــد جمهوريــة الصيــن )تايــوان حاليًا( 
فــي مجلــس األمــن الدولــي. ولــم يعّكــر 
صفــو هــذه العالقــات إال حادثــة اصطدام 
طائــرة اســتطالع أميركيــة بطائــرة تابعــة 
ــان  ــرة هاين ــة فــوق جزي ــة الصيني للبحري
فــي بحــر الصيــن الجنوبــي فــي أبريل عام 
٢٠٠١، فكانــت أول أزمــة حقيقية تعصف 
بالعالقــات األميركيــة الصينيــة. ثم تصاعد 
التوتــر في الســنوات الماضية بشــكل غير 

مســبوق، وعلى خلفية قضايا عديدة على 
رأســها جائحة فيروس كورونا، والخالفات 
التجاريــة، وقضيــة حقــول الطاقة في بحر 
الصيــن الجنوبي، وملف تايوان، وموضوع 
هونــغ كونــغ، ومســألة حقــوق اإلنســان 
ــة  ــة، خاصــة منطق ــي األراضــي الصيني ف

شــنجان ذاتيــة الحكــم.
وتزامــن ذلك مع تولي الرئيس الســابق 
دونالــد ترامب الســلطة، حيــث تدهورت 
ــا  ــا ازدادت القضاي ــرًا. كم ــات كثي العالق
ــدًا،  ة وتعقي ــدَّ ــن ِح ــن البلدي ــة بي الخالفي
الســيما بعــد أن ضاعــف الرئيــس ترامــب 
التعريفات الجمركية على البضائع الصينية 
ومَنــع امتالك الصيــن أو مواطنيها، حصصًا 
أكثــر مــن النصــف فــي أســهم الشــركات 
األميركيــة، بل ومَنع حتى تصدير األجهزة 
المتطورة في مجاالت محددة إلى الصين.
وعقــب وصــول الرئيس جــو بايدن إلى 
البيــت األبيــض مطلــع العــام الحالــي، لــم 
تْخفــْت حــدة التوترات بيــن البلدين، كما 

كان ُيتوقــع، ال بل تصاعدت، حيث ســارع 
بايــدن إلى انتقاد انتهاكات الصين لحقوق 
اإلنسان ضد األويغور، وقمع االحتجاجات 
الديمقراطيــة فــي هونــغ كونــغ، وزيــادة 
الضغــط العســكري علــى جزيــرة تايــوان، 
إلــى جانــب عــدد مــن القضايــا األخــرى، 
بينهــا توســع ترســانة الصيــن العســكرية، 
فــي الوقــت الــذي اعتبــرت فيــه الصيــن 
اًل من البيت األبيض في شــؤون  ذلــك تدخُّ

ــة داخلية. صيني
ورغــم ذلــك كلــه، فــإن كال الدولتيــن 
ــل  ــه كيســنجر، ب ــدًا مــا قال ــم تنســيا أب ل
ظلتــا تدركان تمامًا صحــة نصيحته؛ فرغم 
أن خشــيتهما مــن بعضهمــا عميقــة ولــن 
تزيلهــا االتفاقيــات، فهمــا لــم تغلقا أبواب 
التفاهــم والتعــاون التــي تراوحــت بيــن 
الضيق واالتســاع لعقــود خَلْت؛ فالدولتان 
ــوى  ــا س ــق أمامهم ــأن ال طري ــان ب تؤمن
التعــاون والتفاهم، وتــدركان، في الوقت 
نفســه، أن التقــارب يحتــاج إلــى تنــازالت 
حقيقيــة مــن أجــل التوصــل إلــى حلــول 
ــور  ــل هــذه األم ــن، ومث ــة للجانبي مرضي

تتطلــب صبــرًا ومفاوضــات مكثفــة.
فالصينيــون يعلمون جيــدًا أن الواليات 
المتحــدة مازالــت تمســك بزمــام معظــم 
أركان القــوة فــي العالــم، وهــم بحاجــة 
إلــى التفاهــم والتعاون معهــا كي يواصلوا 
تقدمهــم االقتصــادي ويتمكنــوا مــن دعــم 
نفوذهــم العالمي.واألميركيــون يعلمــون 

أيضــا أن الصيــن قــوة كبــرى ومتناميــة ال 
يمكــن تجاهلهــا، وإن كانــت قــد تنازلــت 
ــا اآلن  ــا، فإنه ــض مواقفه ــي بع ــابقا ف س
ــة والعســكرية  ــدرة االقتصادي ــك الق تمتل
ــا ودعــم اقتصادهــا  ــز مواقفه ــى تعزي عل

ونفوذهــا.
وعلــى هــذا، فقــد شــهدت الفتــرة 
القريبــة بدايــة عمليــة للخــروج مــن 
ــكان ثمــة سلســلة مــن  ــأزُّم، ف ــرة الت دائ
ــت  ــي هدف ــية الت ــراءات الدبلوماس اإلج
إلــى تهدئــة التوترات بيــن الطرفين،تبعها 
اتفاقهماعلــى الحــد مــن اســتخدام الوقود 
األحفــوري، ضمــن مؤتمــر المنــاخ األخير 
في أســتكتلندا، ثــم أتى اللقــاء االفتراضي 
الــذي ُعقــد منتصف شــهر نوفمبــر الحالي 
بيــن زعيمــي البلديــن، وفيــه أكــد بايــدن 
نصيحة كيســنجر، إذ صرح بأن »العالقات 
الثنائيــة بيــن البلديــن لهــا تأثيــر عميــق، 
ليــس فقــط في البلديــن؛ وإنمــا، بصراحة 

شــديدة، فــي باقــي العالــم«.

كيسنجر.. الحاضر الغائب في العالقات األمريكية - الصينية
واشنطن وبكين تؤمنان بأن ال طريق 
أمامهما سوى التعاون والتفاهم 
وتدركان في الوقت نفسه أن 
التقارب يحتاج إلى تنازالت حقيقية 

مركز تريندز للبحوث واالستشارات

اتجاهات مستقبلية
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بنت  موزة  الدكتورة  الشيخة  أكدت 
إدارة  مجلس  رئيسة  نهيان  آل  مبارك 
مؤسسة المباركة على أن تضحيات شهداء 
الوطن األبرار ودمائهم الزكية التي سالت 
في ساحات الشرف والكرامة والفداء ستظل 
خالدة في الذاكرة الوطنية لدولة اإلمارات 
وشعبًا،  وحكومة  قيادة  المتحدة  العربية 
هذه التضحيات التي جسدت أسمى معاني 
الوالء واالنتماء للوطن والقيادة الرشيدة، 
وترجمت نهجًا أصياًل ألبناء دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في الدفاع عن راية الوطن 
جميع  في  خفاقة  إعالئها  على  والحرص 

الميادين، والذود عنها فداًء باألرواح، هذا 
الوطن  ترجمه شهداء  الذي  الخالد  النهج 
األبرار سيظل نبراسًا مضيئًا في جبين الوطن 
ووجدان أبنائه وبناته على مر العصور . 

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك 
آل نهيان : لقد أولت القيادة الرشيدة أسر 
مترجمة  واالهتمام  الرعاية  كل  الشهداء 
قيمًا إماراتية أصيلة في الذاكرة الجمعية 
لألمة، وهذه الرعاية تجسد كل يوم ما ُيكنه 
الوطن والقيادة وشعب اإلمارات من االمتنان 
والعرفان للشهداء األبرار الذي رووا بدمائهم 
الزكية ساحات الشرف والمجد والكرامة، 
رحم اهلل شهداء الوطن األبرار وتغمدهم 

بواسع رحمته وغفرانه .

أكدت أمل العفيفي األمين العام لجائزة 
خليفة التربوية على أن االحتفاء بيوم الشهيد 
سيظل مناسبة عظيمة في قلوب أبناء وبنات 
الوطن يجددون فيها الوالء واالنتماء للوطن 
والقيادة الرشيدة، ويترجمون فيها التالحم 
المجتمعي بين مختلف الشرائح، كما يجسدون 
أيضًا » البيت متوحد« بكل ما تحمله من 

دالالت سامية في قلوب الجميع. 
األبرار  الوطن  شهداء  أن  إلى  وأشارت 

كل  وعلى  واالمتنان  التقدير  بكل  يحظون 
المستويات في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
قيادة وحكومة وشعبًا، فهم النبراس الذي 
تهتدي به األجيال المقبلة، وترسخ من خاللهم 
منظومة القيم الوطنية األصيلة في الدفاع عن 
الحق والواجب، والذود عن حياض الوطن، 
وإعالء رايته في جميع ميادين الشرف والكرامة 
والعزة، وفي هذا اليوم نستذكر بكل الفخر 
والعرفان هذه الدماء الزكية وتلك األرواح 
الطاهرة التي تحلق في سماء الوطن، رحم 
اهلل الشهداء األبرار وأسكنهم فسيح جناته.

قال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري 
عضو المجلس االستشاري إلمارة ابوظبي بمناسبة 
يوم الشهيد إن تضحيات شهدائنا األبرار إنما هي 
تجسيد حي ووفاء كبير لمبادئ ثابتة وراسخة 
أسسها فينا المغفور له الوالد القائد الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه« .

وأضاف اننا نشأنا جميعاً في مدرسة المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
اهلل ثراه« التي تعلمنا فيها مبادئ الوطنية، 
التي تهدف إلى المشاركة في كل عمل يؤدي 
إلى الحفاظ على صالبة وأمن البيت الخليجي 
والعربي ويؤكد في الوقت ذاته إصرارنا وتمسكنا 

بوحدة المصيرالخليجي والعربي .
أرض  أن كل مواطن على  وأكد بن حم 
الدولة يتمنى أن يلبي نداء الوطن ليبقى شامخًا 
أبيًا، مشيراً إلى أن نصرة اخواننا في كل مكان 
واجب علينا ونحن نفتخر بهؤالء الشهداء وكل 
من لبى نداء الواجب ألن هذا فخر وعز قبل 
أن يكون تكليفًا وهو وسام يحمله الشهيد 

وأبناؤه من بعده. 
االستشاري  المجلس  عضو  وأوضح 
البذل  في  األمثلة  أروع  »يسطرالشهداء 
والعطاء بتقديمهم أعظم تضحية في تلبيتهم 
نداء الواجب لوطنهم ونسأل اهلل عز وجل 

أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته وأن يلهم 
ذويهم الصبر والسلوان، كما يسطر الشعب 
لهذا  والوالء  اللحمة  أسمى صور  اإلماراتي 
الوطن الغالي وحكومتنا الرشيدة، وال تزيدنا 
المحن إال لحمة وإصراراً على المضي قدمًا 
بنهجنا السلمي التنموي الذي تنهجه دولتنا 

منذ التأسيس.
وقال إننا إذ نجدد العهد والوالء لقيادتنا 
الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه ااهلل« 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وإخوانهم 
أصحاب السمو الشيوخ حكام دولة اإلمارات 
فإننا نؤكد أن تضحيات شهدائنا البواسل أبناء 
دولة اإلمارات تزيدنا فخراً واعتزازاً بالموقف 
التاريخي لدولة اإلمارات التي عودت الجميع 
دائمًا على أن تجود دائمًا بالغالي والنفيس 

دفاعًا عن الحق.

احتفت مؤسسة »تحقيق أمنية« 
بالعيد الخمسين لالتحاد. وتقدمت 
حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
خليفة آل نهيان مستشار صاحب 
السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة 
بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري 
لمؤسسة »تحقيق أمنية« بأسمى 

القيادة  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات 
الرشيدة وإلى شعب اإلمارات على مرور 
خمسين عامًا من اإلنجازات الهائلة التي 
أسهمت في إبراز ريادة الدولة وتألقها 
على الصعيد العالمي في كافة المجاالت.

وقالت: »نفتخر بأن تتزامن احتفاالتنا 
بالعيد الخمسين لالتحاد مع تحقيقنا لـ 
5٠٠٠ أمنية لألطفال الُمصابين بأمراض 
خطيرة ُتهّدد حياتهم داخل وخارج الدولة، 
بدعم من األيادي البيضاء الخّيرة لجميع 
القاطنين على أرض زايد الخير والعطاء«.

وأضافت: »نتطّلع إلى الخمسين 
القادمة بعيون ُمتفائلة لرّد الجميل 
خالل  من  الغالي،  وطننا  إلى 
واستراتيجية  رسالة  نشر  مواصلة 
المؤسسة اإلنسانية النبيلة الرامية 
المزيد من األمنيات،  إلى تحقيق 
وإضاءة ُشعلة األمل في قلوب كافة 
الجنسيات  المرضى من جميع  األطفال 
في  أعمالنا  في  والتوّسع  عائالتهم،  مع 
جميع أرجاء الوطن العربي، وتعريفهم 
بأن إرث ونهج أبونا زايد اإلنساني اليزال 

قائمًا على أيدي أبنائه وأحفاده«. وام

موزة بنت مبارك: تضحيات شهداء الوطن خالدة

»خليفـة التربـويـة«: شهـــداؤنـا نبـراس األجـــيـال 

مسلم بن حم: تضحيات شهدائنا ستبقى محفورة في صفحات التاريخ

»تحقيق أمنية« تحتفي بالعيد الخمسين لالتحاد

شيخة بنت سيف: نتطّلع إلى الخمسين القادمة بعيون ُمتفائلة لرّد الجميل إلى وطننا الغالي

قام الشيخ سعيد بن محمد بن مسلم بن 
حم العامري عضو البرلمان اإلماراتي للطفل 
بزيارة إلى مستشفى توام في مدينة العين 
الصغار،  المرضى  بين  السعادة  نشر  بهدف 
حيث قام بتوزيع الهدايا عليهم، والتقاط الصور 

التذكارية معهم.
وذلك وسط أجواء من البهجة والسعادة 
ظهرت في وجوه األطفال وذويهم وجميع 
الموجودين. والذين أثنوا على هذه البادرة 
الكريمة وعّبروا عن شكرهم وامتنانهم لزيارة 
الشيخ سعيد بن حم، مشيدين بجهود الطاقم 
الطبي وحرصهم على رفع المعنويات وتعزيز 

اإليجابية والطمأنينة لديهم.
وتضمنت الزيارة تقديم الهدايا للمرضى، 
وتأكيد التضامن معهم لمواجهة المرض والتسلح 
باألمل في إمكانية االنتصار عليه بالمواظبة على 
العالج، واالهتمام بكل ما يمكن أن يمنحهم 
فرصة الشفاء منه، والحد من تأثيره النفسي.

حم  بن  محمد  بن  سعيد  الشيخ  وأبدى 
العامري، إعجابه بالمجهود المبذول من األطقم 
الطبية واإلدارية المسؤولة عن مستشفى توام 

متمنيًا الشفاء التام للمرضى 
وتعد مستشفى توام أحد أكبر المستشفيات 

وتشمل  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة 
خدماته الصحية تخصصات متعددة تتضمن 

طب األورام، ورعاية 
حديثي الوالدة، وطب 
والعناية  الطوارئ، 
المركزة، والجراحة، 
البولية،  والمسالك 
وطب األسرة، وطب 
اإلنجاب واإلخصاب، 
المخ  وجراحة 
وطب  واألعصاب، 

الكلى، وطب األطفال، ومعالجة وتدبير األلم، 
والطب الباطني وأمراض النساء والوالدة.

نظمت جمعية كلنا اإلمارات بمقرها بمدينة 
خليفة في أبوظبي احتفالية خاصة بمناسبة 
ذكرى عيد االتحاد الخمسين لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، بمشاركة فريق ياس التطوعي 
الذي يعمل تحت مظلة الجمعية، وجمهور كبير 
من الطلبة وأبناء الوطن الذين حرصوا على 

االحتفال بهذه المناسبة. 
بدأ الحفل بالنشيد الوطني لدولة اإلمارات، 
ثم ألقى الدكتور سعيد بن هويمل العامري 
كلمة الجمعية ووجه بهذه المناسبة، التهاني 
والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
اهلل«، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، وإلى 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء 
المجلس األعلى حكام اإلمارات، وإلى شعب 

دولة اإلمارات.
وقال: إن اليوم الوطني يمثل مناسبة عظيمة 
للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء لوطننا الغالي 
وقيادته الرشيدة نؤكد فيه على مشاعر الفخر 
واالعتزاز باالنتماء للوطن ونجدد العهد والعزم 

على المضي قدمًا في مسيرة التنمية والبناء 
لتحقيق المزيد من اإلنجازات الحضارية.

وأضاف العامري، في ذكرى عيد االتحاد 
الخمسين ونحن نحتفي بما تحقق من إنجازات 
نستذكر السيرة العطرة واإلرث الخالد للمغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل 
ثراه«، وإخوانه المؤسسين رحمهم اهلل، ودورهم 
في جمع الشمل وتوحيد الكلمة والصّف، عندما 
توفرت اإلرادة الصادقة واألهداف الوطنية العليا، 
فأثمرت الجهود عن تحقيق اتحاد قائم على 
أسس راسخة وقواعد متينة حّولت اإلمارات إلى 
واحة لألمن وبيئة خصبة لالقتصاد واالستثمار 
وعاصمة للتسامح والقيم العليا وصناعة السالم.

وقال الدكتور سعيد بن هويمل: إن عام 

الخمسين يروي قصة بناء دولة استثنائية، قصة 
خمسون عامًا من االتحاد والتالحم، واإلنجازات 
والتنمية والعطاء، ومسيرة دولة ال تقبل إال 
بالمراكز األولى في جميع المجاالت وعلى كافة 
األصعدة بعد أن تحولت إلى أهم مركز للمال 
واألعمال وأصبحت من أكثر البلدان انفتاًحا 
على العالم، وهي ترسم اليوم لمالمح عهد 
جديد مليء بالطموحات التي ال يحدها سقفبعد 
بإطالق مسبار  الفضاء  بإنجازاتها  عانقت  أن 
األمل نحو المريخ، وتوجت مسيرة الخمسين 
بتنظيم معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠، الذي يعد 
عالمة فارقة وإضافة جديدة إلى مكانة اإلمارات 
عالمياً لتواصل مسيرة الخمسين الجديدة وتقود 
صناعة مستقبل أفضل للعالم واألجيال القادمة. 

بمناسبة عيد االتحاد الخمسين 

سعيد بن محمد بن حم يوزع 50 هدّية على أطفال مستشفى توام

»كلنا اإلمارات«: عيد االتحاد الخمسين مناسبة عظيمة للتعبير 
عن مشاعر الحب والوفاء للوطن والقيادة

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

مقدمة من المنذر: المالك الجديد/ ديوية راجيش كوباني - هندية الجنسية هوية 
اإلمارات، رقم 78٤١99٤٦١8٣7٣97 ، بوكالة المحامي محمود الحواي بموجب 
دبي  إمارة  عنوانها:  دبي،  العدل  الكاتب   ٢٠٢٠/١/١١8987 رقم  محرر  الوكالة 
 Atria Residence Marasi Drive برج   - األعمال  - شارع  التجاري  الخليج   -
 - divya_gopwani@yahoo.com : الكتروني  هاتف رقم ٠5589٢7٢8٠ بريد 

رقم مكاني ٢5٠٢٤8٦٠7٣
إلى المنذر إليهما: ١- المستأجر: محمد شيراز كوارتيبارمبيل كونهاهامو عمر »هندي 
الجنسية« هوية اإلمارات رقـم 78٤١985٢7٢9٢5٤8، عنوانه: إمارة دبي - منطقة الياليس 
١ قطعة رقم ٠-78١ فيال رقم RM2 Mira Oasis III -V - 325 - 325 هاتف رقم 
٠55٦7٢١٠8٦ بريد إلكتروني: shiramz@yahoo.com مكاني رقم : ٢8٣٤٣٦7٤5٣ 
٢- المالك السابق: نديم رفيق مير »باكستاني الجنسية« - جواز سفر رقم 
AS٠997٢٠٢ عنوانه : دبي - شارع الشيخ زايد - ميلينيوم بالزا - الطابق 
١١ مكتب رقم ١١٠١ - هاتف رقم ٠٤٢9٤١٦٤٦ بوكلة المحامية/ د. أميرة 

البستكي - مكاني رقم ٢٦5859٠١5٠ 
الموضوع/ إخطار عدلي بحوالة الحق في اإليجار للمالك الجديد

 RM2 Mira Oasis III -V - 325 - 325 حيـث إنتقلت ملكية الوحدة وهي الفيال رقم
الواقعة بإمارة دبي - منطقة الياليس ١ قطعة رقم ٠-78١  والمستأجرة من المنذر 
إليه األول - وذلك من المنذر إليه الثاني/ المالك السابق إلى المنذر/ المالك الحالي 
وذلك وفق الثابت من شهادة ملكية عقار الصادرة من دائرة األراضي واألمالك بتاريخ 
٢٠٢١/٠9/٢٣، وبناًء عليه فقد إنتقلت كافة الحقوق المتعلقة بالعقار المذكور إلى 
المنذر  ، وحيث سبق أن حرر  اإليجارية  القيمة  الحق في  الجديد وأخصها  المالك 
إليه األول مع المنذر إليه الثاني عقد إيجار مسجل بدائرة األراضي واألمالك برقم 
حتى   ٢٠٢١/٠٣/٠١ من  للفترة  وذلك   ٢٠٢١/٠٣/٠٣ بتاريخ   ٠٢٢٠٢١٠٣٠٣٠٠٤557
٢٠٢٢/٠٢/٢8 بأجرة سنوية 8٠,٠٠٠ درهم، وحيث يهم المنذر إخطار المنذر إليهما 
بذلك وأنه على المستأجر/ المنذر إليه األول وقف التعامل مع المنذر إليه الثاني 
المالك السابق بخصوص الوحـدة المذكورة إلنتهاء عالقته بملكيتها، كما أن عليه أن 
يوفي بكافة المستحقات المترتبة على إيجار الوحدة المذكورة أعاله لصالح المنذر 
المنذر شيكات إيجار  الوحدة وأن يسلم  المستحقة على  القيمة اإليجارية  وأخصها 
بديلة عن الفترة المتبقية من مدة اإليجار وذلك خالل يومين من تاريخه وأن يعلم 
بعنوان المراسالت المعتمد للمنذر والمذكور أعاله، وعلى المنذر إليه الثاني سداد 
كافة المبالغ المستحقة بذمته عن الوحدة لصالح المنذر وأن يرد كافة ما يكون قد 
قبضه بدون وجه حق وأن يتوقف فورًا عن صرف قيمة أي شيكات إيجار وذلك من 

تاريخ انتقال الملكية.
لذلك ولما تقدم ننذركم بما جاء بهذا اإلخطار وبما يلي: على المنذر إليه 
المـذكور أعاله وذلك بخصوص أي مراسالت مع  العنوان  األول إعتماد 
المنذر وعليه العلم بإنتقال ملكية الوحدة المؤجرة للمنذر، وأن يتوقف 
عن التعامل مع المالك السابق، وأن يسدد للمنذر كافة بدالت اإليجار 
المستحقة على الوحدة وأن يسلم المنذر شيكات إيجار وفقًا لعقد اإليجار 
للفترة المتبقية من مدته وذلك خالل مدة يومين من تاريخه وإال سنضطر 
إلتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضدكم وعلى مسـؤوليتكم ونفقتكم.

على المنذر إليه الثاني: أن يسدد للمنذر كافة المبالغ المستحقة بذمته 
عن الوحدة المذكورة وأن يرد كافة ما يكون قد قبضه بدون وجه حق 
وأن يتوقف فورًا عن صرف قيمة أي شيكات إيجار وذلك من تاريخ انتقال 
الملكية المعلوم لديكم وإال سنضطر إلتخـاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

ضدكم وعلى مسؤوليتكم وتفقتكم.
المخطر/ محمود ابراهيم عبداهلل الحواي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إخطار عدلي بحوالة الحق في اإليجار للمالك الجديد
MOJAU-2021- 0028864 رقم المعاملة

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

الكاتب العدل

من المخطر: عادل ابراهيم خالد الحزبة - عراقي الجنسية
وعنوانه: الشارقة، المجاز ٣، مركز الغانم لالعمال، مكتب ١٠٠٦، هاتف 
٠٦5٦9٤٤٤5، بريد الكتروني: hawalaw@eim.ae موبايل: ٠55١٢٣٠5٣٤ بوكالة 
 sh20180610c75705 المحامي محمود الحواي بموجب الوكالة رقم محرر

- الكاتب العدل بالشارقة.
الى المخطر اليه: علي محمد رضا الحموية- الجنسية: سوريا، هوية رقم 

 »78٤١975٠9٦5٠٦57«
عنوانه: امارة دبي، القوز الصناعية، هاتف ٠٤٣98٤5٤5، موبايل: ٠5٠887٤٦٢٤ 
- ٠5٠5٠9٢٢٠٣، ايميل: alialhamawia@gmail.com صندوق بريد ٦١٣٦ 

بوكالتنا العامة عن المنذر/ عادل ابراهيم خالد الحزبة ننذرك باآلتي: 
- حرر المنذر إليه لصالح المنذر الشيك التالي بياناته :

المنذر  ذمة  في  دين  المبلغ  هذا  ان  وحيث  دون صرف  الشيك  وارتد 
اليه لصالح المنذر. لذلك ينذر المنذر المنذر اليه بما جاء بهذا االنذار 
وبضرورة سداد مبلغ 5٠٫٠٠٠ درهم »خمسون الف درهم« قيمة الشيك 
المذكور، وذلك خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تبليغكم قانونا 
هذا االنذار واال سنضطر التخاذ االجراءات القانونية الالزمة ضدكم وعلى 
مسئوليتكم ونفقتكم واستصدار أمر اداء وفقا لالصول اللزامكم بالمبلغ 
المذكور باالضافة الى الفائدة القانونية والرسوم والمصروفات واالتعاب.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

MOJAU-2021- 0027244 اخطار عدلي بالوفاء

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

الكاتب العدل

البنك 
االمارات دبي الوطني

المبلغ 
5٠٫٠٠٠

التاريخ 
 ٢٠٢٠/٠7/١5

رقم الشيك 
٠٠٠٠٦5

من المخطرة: مشاريع سيجما )ش,ذ,م,م(  بوكالة المحامي/ محمود الحواي بصفته وكياًل 
عن عبداهلل محمد المزروعي) بموجب وكالة رقم ١7٠٣٠١٤١٣٣ الكاتب العدل أبوظبي( 
بصفته المدير المفوض عن شركة / مشاريع سيجما )ش,ذ,م,م( وعنوانها: إمارة دبيـ  مصفح 
الصناعية ـ بردبي ـ جبل علي ـ مجمع دبي لإلستثمار ـ مستودع رقم ٢-٤-٦-8 / ملك 
مجمع دبي لإلستثمار ـ   هاتف /٠٤/ 8١78٦٦٦ / فاكس: ٠٤885١٦٢8 / ص.ب: 9٦٢٤١ 

إلى المخطر إليهما: 
١ – هدف الخليج للنقليات والمقاوالت العامة ـ شركة الشخص الواحد ذ م م 

٢ – طالل حسامي) الجنسية: المملكة المتحدة( 
ـ  الحوسني  عبداهلل  ابراهيم  حسن  بناية  ـ  الظفرة  شارع  ـ  أبوظبي  إمارة  عنوانهما: 

٠٢٤٤٦٦٢٣١ ـ موبايل ٠5٠8١885١٣ ـ موبايل: ٠5٦5١١٠٤٤٣ 
بوكالتنا العامة عن المنذرة/ مشاريع سيجما)ش,ذ,م,م( ننذركم باآلتي: 

حرر المنذر إليهما من الحساب البنكي العائد للمنذر إليها األولى وبتوقيع المنذر إليه 
الثاني لصالح المنذرة عدد أربع شيكات بإجمالي مبلغ ١٤٠,٤٣7 درهم مسحوبين على 

بنك االستثمار وأرتدت الشيكات دون صرف لعدم كفاية الرصيد وبياناتها كالتالي: 
 

وحيث أن قيمة هذه الشيكات دين في ذمة المنذر إليهما لصالح المنذرة
لذلك تنذر المنذرة المنذر إليهما بما جاء بهذا اإلنذار وأن يؤديا للمنذرة مبلغ ١٤٠,٤٣7,5٠ 
درهم )مائة واربعون ألف درهما وأربعمائة وسبعة وثالثون درهما وخمسون فلسا قيمة 
الشيكات المذكورة وذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تبليغكم قانونا هذا 
اإلنذار وإال سنضطر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ضدكم وعلى مسئوليتكم 
ونفقتكم واستصدار أمر أداء وفقا لألصول إللزامكم متضامنين ومتكافلين بالمبلغ المذكور 
باإلضافة إلى الفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ إستحقاق كل شيك وحتى السداد 

التام والرسوم والمصروفات واألتعاب.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 MOJAU_2021_0021747 إخطار عدلي بالوفاء

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

الكاتب العدل

البنك 
بنك االستثمار 
بنك االستثمار 
بنك االستثمار 
بنك االستثمار 

القيمة بالدرهم 
 ٤٠,٤٣7,5٠

٣٠,٠٠٠
٣5,٠٠٠
 ٣5,٠٠٠

تاريخ الشيك 
 ٢٠١9/٠8/١٦
 ٢٠١9/٠9/١5
 ٢٠١9/١٠/١5
٢٠١9/١١/١5

رقم الشيك 
٠٠٠٠١١
٠٠٠٠١٢
٠٠٠٠١٣
 ٠٠٠٠١٤

م
١
٢
٣
٤

القيمة االجمالية)١٤٠,٤٣7,5٠ درهم( 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

تحيي دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، في ٣٠ نوفمبر من كل 
عام، ذكرى يوم الشهيد اإلماراتي، 
وهو يوم وطني جليل يعبر فيه 
قادة الوطن والشعب اإلماراتي 
األرض  هذه  على  والمقيمون 
المعطاءة عن تقديرهم لتضحيات 
الشهداء وأبطال الوطن البواسل 
الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن 

التراب اإلماراتي.
العزيزة  المناسبة  وبهذه 
الدكتور  قال  القلوب،  على 
الرئيس  العلي  عبداهلل  محمد 
التنفيذي لمركز تريندز للبحوث 
واالستشارات إن إحياء ذكرى يوم 
الشهيد بمثابة رد للجميل، وفرصة 
للتعبير عن الترابط الحقيقي بين 
الوطن والقيادة والشعب، مضيفًا 
أن االحتفاء بهذا اليوم يأتي تخليدًا 

ووفاًء وعرفانًا بتضحيات وعطاء 
وبذل شهداء الوطن، الذين ضحوا 
بأرواحهم لتظل راية اإلمارات 
يؤّدون  وهم  عالية،  خفاقة 
الوطنية داخل أرض  واجباتهم 
الميادين  في  وخارجه  الوطن 
المدنية والعسكرية واإلنسانية.

وذكر العلي أن يوم الشهيد 
فيها  نستذكر  غالية  مناسبة 
قيم التفاني واإلخالص والوالء 
واالنتماء المزروعة في نفوس 
أبناء اإلمارات، الذين تحلوا بها 
في  بأرواحهم  يجودون  وهم 
ساحات البطولة والعطاء وميادين 
الواجب، مؤكداً أن قيم التضحية 
والشهادة وبذل الغالي والنفيس 
الوطنموروث  رفعة  في سبيل 
مبادئه  أرسى  أصيل،  إماراتي 
الوالد المؤسس المغفور له بإذن 
اللهالشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان »طيب اهلل ثراه«.

»تريندز«: يوم الشهيد احتفاًء بذكرى أبطال الوطن 
البواسل ورسالة لترسيخ قيم التفاني واإلخالص

أبوظبي - الوطن

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م14

بنت  موزة  الدكتورة  الشيخة  أكدت 
إدارة  مجلس  رئيسة  نهيان  آل  مبارك 
مؤسسة المباركة على أن تضحيات شهداء 
الوطن األبرار ودمائهم الزكية التي سالت 
في ساحات الشرف والكرامة والفداء ستظل 
خالدة في الذاكرة الوطنية لدولة اإلمارات 
وشعبًا،  وحكومة  قيادة  المتحدة  العربية 
هذه التضحيات التي جسدت أسمى معاني 
الوالء واالنتماء للوطن والقيادة الرشيدة، 
وترجمت نهجًا أصياًل ألبناء دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في الدفاع عن راية الوطن 
جميع  في  خفاقة  إعالئها  على  والحرص 

الميادين، والذود عنها فداًء باألرواح، هذا 
الوطن  ترجمه شهداء  الذي  الخالد  النهج 
األبرار سيظل نبراسًا مضيئًا في جبين الوطن 
ووجدان أبنائه وبناته على مر العصور . 

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك 
آل نهيان : لقد أولت القيادة الرشيدة أسر 
مترجمة  واالهتمام  الرعاية  كل  الشهداء 
قيمًا إماراتية أصيلة في الذاكرة الجمعية 
لألمة، وهذه الرعاية تجسد كل يوم ما ُيكنه 
الوطن والقيادة وشعب اإلمارات من االمتنان 
والعرفان للشهداء األبرار الذي رووا بدمائهم 
الزكية ساحات الشرف والمجد والكرامة، 
رحم اهلل شهداء الوطن األبرار وتغمدهم 

بواسع رحمته وغفرانه .

أكدت أمل العفيفي األمين العام لجائزة 
خليفة التربوية على أن االحتفاء بيوم الشهيد 
سيظل مناسبة عظيمة في قلوب أبناء وبنات 
الوطن يجددون فيها الوالء واالنتماء للوطن 
والقيادة الرشيدة، ويترجمون فيها التالحم 
المجتمعي بين مختلف الشرائح، كما يجسدون 
أيضًا » البيت متوحد« بكل ما تحمله من 

دالالت سامية في قلوب الجميع. 
األبرار  الوطن  شهداء  أن  إلى  وأشارت 

كل  وعلى  واالمتنان  التقدير  بكل  يحظون 
المستويات في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
قيادة وحكومة وشعبًا، فهم النبراس الذي 
تهتدي به األجيال المقبلة، وترسخ من خاللهم 
منظومة القيم الوطنية األصيلة في الدفاع عن 
الحق والواجب، والذود عن حياض الوطن، 
وإعالء رايته في جميع ميادين الشرف والكرامة 
والعزة، وفي هذا اليوم نستذكر بكل الفخر 
والعرفان هذه الدماء الزكية وتلك األرواح 
الطاهرة التي تحلق في سماء الوطن، رحم 
اهلل الشهداء األبرار وأسكنهم فسيح جناته.

قال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري 
عضو المجلس االستشاري إلمارة ابوظبي بمناسبة 
يوم الشهيد إن تضحيات شهدائنا األبرار إنما هي 
تجسيد حي ووفاء كبير لمبادئ ثابتة وراسخة 
أسسها فينا المغفور له الوالد القائد الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه« .

وأضاف اننا نشأنا جميعاً في مدرسة المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
اهلل ثراه« التي تعلمنا فيها مبادئ الوطنية، 
التي تهدف إلى المشاركة في كل عمل يؤدي 
إلى الحفاظ على صالبة وأمن البيت الخليجي 
والعربي ويؤكد في الوقت ذاته إصرارنا وتمسكنا 

بوحدة المصيرالخليجي والعربي .
أرض  أن كل مواطن على  وأكد بن حم 
الدولة يتمنى أن يلبي نداء الوطن ليبقى شامخًا 
أبيًا، مشيراً إلى أن نصرة اخواننا في كل مكان 
واجب علينا ونحن نفتخر بهؤالء الشهداء وكل 
من لبى نداء الواجب ألن هذا فخر وعز قبل 
أن يكون تكليفًا وهو وسام يحمله الشهيد 

وأبناؤه من بعده. 
االستشاري  المجلس  عضو  وأوضح 
البذل  في  األمثلة  أروع  »يسطرالشهداء 
والعطاء بتقديمهم أعظم تضحية في تلبيتهم 
نداء الواجب لوطنهم ونسأل اهلل عز وجل 

أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته وأن يلهم 
ذويهم الصبر والسلوان، كما يسطر الشعب 
لهذا  والوالء  اللحمة  أسمى صور  اإلماراتي 
الوطن الغالي وحكومتنا الرشيدة، وال تزيدنا 
المحن إال لحمة وإصراراً على المضي قدمًا 
بنهجنا السلمي التنموي الذي تنهجه دولتنا 

منذ التأسيس.
وقال إننا إذ نجدد العهد والوالء لقيادتنا 
الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه ااهلل« 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وإخوانهم 
أصحاب السمو الشيوخ حكام دولة اإلمارات 
فإننا نؤكد أن تضحيات شهدائنا البواسل أبناء 
دولة اإلمارات تزيدنا فخراً واعتزازاً بالموقف 
التاريخي لدولة اإلمارات التي عودت الجميع 
دائمًا على أن تجود دائمًا بالغالي والنفيس 

دفاعًا عن الحق.

احتفت مؤسسة »تحقيق أمنية« 
بالعيد الخمسين لالتحاد. وتقدمت 
حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
خليفة آل نهيان مستشار صاحب 
السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة 
بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري 
لمؤسسة »تحقيق أمنية« بأسمى 

القيادة  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات 
الرشيدة وإلى شعب اإلمارات على مرور 
خمسين عامًا من اإلنجازات الهائلة التي 
أسهمت في إبراز ريادة الدولة وتألقها 
على الصعيد العالمي في كافة المجاالت.

وقالت: »نفتخر بأن تتزامن احتفاالتنا 
بالعيد الخمسين لالتحاد مع تحقيقنا لـ 
5٠٠٠ أمنية لألطفال الُمصابين بأمراض 
خطيرة ُتهّدد حياتهم داخل وخارج الدولة، 
بدعم من األيادي البيضاء الخّيرة لجميع 
القاطنين على أرض زايد الخير والعطاء«.

وأضافت: »نتطّلع إلى الخمسين 
القادمة بعيون ُمتفائلة لرّد الجميل 
خالل  من  الغالي،  وطننا  إلى 
واستراتيجية  رسالة  نشر  مواصلة 
المؤسسة اإلنسانية النبيلة الرامية 
المزيد من األمنيات،  إلى تحقيق 
وإضاءة ُشعلة األمل في قلوب كافة 
الجنسيات  المرضى من جميع  األطفال 
في  أعمالنا  في  والتوّسع  عائالتهم،  مع 
جميع أرجاء الوطن العربي، وتعريفهم 
بأن إرث ونهج أبونا زايد اإلنساني اليزال 

قائمًا على أيدي أبنائه وأحفاده«. وام

موزة بنت مبارك: تضحيات شهداء الوطن خالدة

»خليفـة التربـويـة«: شهـــداؤنـا نبـراس األجـــيـال 

مسلم بن حم: تضحيات شهدائنا ستبقى محفورة في صفحات التاريخ

»تحقيق أمنية« تحتفي بالعيد الخمسين لالتحاد

شيخة بنت سيف: نتطّلع إلى الخمسين القادمة بعيون ُمتفائلة لرّد الجميل إلى وطننا الغالي

قام الشيخ سعيد بن محمد بن مسلم بن 
حم العامري عضو البرلمان اإلماراتي للطفل 
بزيارة إلى مستشفى توام في مدينة العين 
الصغار،  المرضى  بين  السعادة  نشر  بهدف 
حيث قام بتوزيع الهدايا عليهم، والتقاط الصور 

التذكارية معهم.
وذلك وسط أجواء من البهجة والسعادة 
ظهرت في وجوه األطفال وذويهم وجميع 
الموجودين. والذين أثنوا على هذه البادرة 
الكريمة وعّبروا عن شكرهم وامتنانهم لزيارة 
الشيخ سعيد بن حم، مشيدين بجهود الطاقم 
الطبي وحرصهم على رفع المعنويات وتعزيز 

اإليجابية والطمأنينة لديهم.
وتضمنت الزيارة تقديم الهدايا للمرضى، 
وتأكيد التضامن معهم لمواجهة المرض والتسلح 
باألمل في إمكانية االنتصار عليه بالمواظبة على 
العالج، واالهتمام بكل ما يمكن أن يمنحهم 
فرصة الشفاء منه، والحد من تأثيره النفسي.

حم  بن  محمد  بن  سعيد  الشيخ  وأبدى 
العامري، إعجابه بالمجهود المبذول من األطقم 
الطبية واإلدارية المسؤولة عن مستشفى توام 

متمنيًا الشفاء التام للمرضى 
وتعد مستشفى توام أحد أكبر المستشفيات 

وتشمل  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة 
خدماته الصحية تخصصات متعددة تتضمن 

طب األورام، ورعاية 
حديثي الوالدة، وطب 
والعناية  الطوارئ، 
المركزة، والجراحة، 
البولية،  والمسالك 
وطب األسرة، وطب 
اإلنجاب واإلخصاب، 
المخ  وجراحة 
وطب  واألعصاب، 

الكلى، وطب األطفال، ومعالجة وتدبير األلم، 
والطب الباطني وأمراض النساء والوالدة.

نظمت جمعية كلنا اإلمارات بمقرها بمدينة 
خليفة في أبوظبي احتفالية خاصة بمناسبة 
ذكرى عيد االتحاد الخمسين لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، بمشاركة فريق ياس التطوعي 
الذي يعمل تحت مظلة الجمعية، وجمهور كبير 
من الطلبة وأبناء الوطن الذين حرصوا على 

االحتفال بهذه المناسبة. 
بدأ الحفل بالنشيد الوطني لدولة اإلمارات، 
ثم ألقى الدكتور سعيد بن هويمل العامري 
كلمة الجمعية ووجه بهذه المناسبة، التهاني 
والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
اهلل«، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، وإلى 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء 
المجلس األعلى حكام اإلمارات، وإلى شعب 

دولة اإلمارات.
وقال: إن اليوم الوطني يمثل مناسبة عظيمة 
للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء لوطننا الغالي 
وقيادته الرشيدة نؤكد فيه على مشاعر الفخر 
واالعتزاز باالنتماء للوطن ونجدد العهد والعزم 

على المضي قدمًا في مسيرة التنمية والبناء 
لتحقيق المزيد من اإلنجازات الحضارية.

وأضاف العامري، في ذكرى عيد االتحاد 
الخمسين ونحن نحتفي بما تحقق من إنجازات 
نستذكر السيرة العطرة واإلرث الخالد للمغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل 
ثراه«، وإخوانه المؤسسين رحمهم اهلل، ودورهم 
في جمع الشمل وتوحيد الكلمة والصّف، عندما 
توفرت اإلرادة الصادقة واألهداف الوطنية العليا، 
فأثمرت الجهود عن تحقيق اتحاد قائم على 
أسس راسخة وقواعد متينة حّولت اإلمارات إلى 
واحة لألمن وبيئة خصبة لالقتصاد واالستثمار 
وعاصمة للتسامح والقيم العليا وصناعة السالم.

وقال الدكتور سعيد بن هويمل: إن عام 

الخمسين يروي قصة بناء دولة استثنائية، قصة 
خمسون عامًا من االتحاد والتالحم، واإلنجازات 
والتنمية والعطاء، ومسيرة دولة ال تقبل إال 
بالمراكز األولى في جميع المجاالت وعلى كافة 
األصعدة بعد أن تحولت إلى أهم مركز للمال 
واألعمال وأصبحت من أكثر البلدان انفتاًحا 
على العالم، وهي ترسم اليوم لمالمح عهد 
جديد مليء بالطموحات التي ال يحدها سقفبعد 
بإطالق مسبار  الفضاء  بإنجازاتها  عانقت  أن 
األمل نحو المريخ، وتوجت مسيرة الخمسين 
بتنظيم معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠، الذي يعد 
عالمة فارقة وإضافة جديدة إلى مكانة اإلمارات 
عالمياً لتواصل مسيرة الخمسين الجديدة وتقود 
صناعة مستقبل أفضل للعالم واألجيال القادمة. 

بمناسبة عيد االتحاد الخمسين 

سعيد بن محمد بن حم يوزع 50 هدّية على أطفال مستشفى توام

»كلنا اإلمارات«: عيد االتحاد الخمسين مناسبة عظيمة للتعبير 
عن مشاعر الحب والوفاء للوطن والقيادة

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

مقدمة من المنذر: المالك الجديد/ ديوية راجيش كوباني - هندية الجنسية هوية 
اإلمارات، رقم 78٤١99٤٦١8٣7٣97 ، بوكالة المحامي محمود الحواي بموجب 
دبي  إمارة  عنوانها:  دبي،  العدل  الكاتب   ٢٠٢٠/١/١١8987 رقم  محرر  الوكالة 
 Atria Residence Marasi Drive برج   - األعمال  - شارع  التجاري  الخليج   -
 - divya_gopwani@yahoo.com : الكتروني  هاتف رقم ٠5589٢7٢8٠ بريد 

رقم مكاني ٢5٠٢٤8٦٠7٣
إلى المنذر إليهما: ١- المستأجر: محمد شيراز كوارتيبارمبيل كونهاهامو عمر »هندي 
الجنسية« هوية اإلمارات رقـم 78٤١985٢7٢9٢5٤8، عنوانه: إمارة دبي - منطقة الياليس 
١ قطعة رقم ٠-78١ فيال رقم RM2 Mira Oasis III -V - 325 - 325 هاتف رقم 
٠55٦7٢١٠8٦ بريد إلكتروني: shiramz@yahoo.com مكاني رقم : ٢8٣٤٣٦7٤5٣ 
٢- المالك السابق: نديم رفيق مير »باكستاني الجنسية« - جواز سفر رقم 
AS٠997٢٠٢ عنوانه : دبي - شارع الشيخ زايد - ميلينيوم بالزا - الطابق 
١١ مكتب رقم ١١٠١ - هاتف رقم ٠٤٢9٤١٦٤٦ بوكلة المحامية/ د. أميرة 

البستكي - مكاني رقم ٢٦5859٠١5٠ 
الموضوع/ إخطار عدلي بحوالة الحق في اإليجار للمالك الجديد

 RM2 Mira Oasis III -V - 325 - 325 حيـث إنتقلت ملكية الوحدة وهي الفيال رقم
الواقعة بإمارة دبي - منطقة الياليس ١ قطعة رقم ٠-78١  والمستأجرة من المنذر 
إليه األول - وذلك من المنذر إليه الثاني/ المالك السابق إلى المنذر/ المالك الحالي 
وذلك وفق الثابت من شهادة ملكية عقار الصادرة من دائرة األراضي واألمالك بتاريخ 
٢٠٢١/٠9/٢٣، وبناًء عليه فقد إنتقلت كافة الحقوق المتعلقة بالعقار المذكور إلى 
المنذر  ، وحيث سبق أن حرر  اإليجارية  القيمة  الحق في  الجديد وأخصها  المالك 
إليه األول مع المنذر إليه الثاني عقد إيجار مسجل بدائرة األراضي واألمالك برقم 
حتى   ٢٠٢١/٠٣/٠١ من  للفترة  وذلك   ٢٠٢١/٠٣/٠٣ بتاريخ   ٠٢٢٠٢١٠٣٠٣٠٠٤557
٢٠٢٢/٠٢/٢8 بأجرة سنوية 8٠,٠٠٠ درهم، وحيث يهم المنذر إخطار المنذر إليهما 
بذلك وأنه على المستأجر/ المنذر إليه األول وقف التعامل مع المنذر إليه الثاني 
المالك السابق بخصوص الوحـدة المذكورة إلنتهاء عالقته بملكيتها، كما أن عليه أن 
يوفي بكافة المستحقات المترتبة على إيجار الوحدة المذكورة أعاله لصالح المنذر 
المنذر شيكات إيجار  الوحدة وأن يسلم  المستحقة على  القيمة اإليجارية  وأخصها 
بديلة عن الفترة المتبقية من مدة اإليجار وذلك خالل يومين من تاريخه وأن يعلم 
بعنوان المراسالت المعتمد للمنذر والمذكور أعاله، وعلى المنذر إليه الثاني سداد 
كافة المبالغ المستحقة بذمته عن الوحدة لصالح المنذر وأن يرد كافة ما يكون قد 
قبضه بدون وجه حق وأن يتوقف فورًا عن صرف قيمة أي شيكات إيجار وذلك من 

تاريخ انتقال الملكية.
لذلك ولما تقدم ننذركم بما جاء بهذا اإلخطار وبما يلي: على المنذر إليه 
المـذكور أعاله وذلك بخصوص أي مراسالت مع  العنوان  األول إعتماد 
المنذر وعليه العلم بإنتقال ملكية الوحدة المؤجرة للمنذر، وأن يتوقف 
عن التعامل مع المالك السابق، وأن يسدد للمنذر كافة بدالت اإليجار 
المستحقة على الوحدة وأن يسلم المنذر شيكات إيجار وفقًا لعقد اإليجار 
للفترة المتبقية من مدته وذلك خالل مدة يومين من تاريخه وإال سنضطر 
إلتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضدكم وعلى مسـؤوليتكم ونفقتكم.

على المنذر إليه الثاني: أن يسدد للمنذر كافة المبالغ المستحقة بذمته 
عن الوحدة المذكورة وأن يرد كافة ما يكون قد قبضه بدون وجه حق 
وأن يتوقف فورًا عن صرف قيمة أي شيكات إيجار وذلك من تاريخ انتقال 
الملكية المعلوم لديكم وإال سنضطر إلتخـاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

ضدكم وعلى مسؤوليتكم وتفقتكم.
المخطر/ محمود ابراهيم عبداهلل الحواي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إخطار عدلي بحوالة الحق في اإليجار للمالك الجديد
MOJAU-2021- 0028864 رقم المعاملة

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

الكاتب العدل

من المخطر: عادل ابراهيم خالد الحزبة - عراقي الجنسية
وعنوانه: الشارقة، المجاز ٣، مركز الغانم لالعمال، مكتب ١٠٠٦، هاتف 
٠٦5٦9٤٤٤5، بريد الكتروني: hawalaw@eim.ae موبايل: ٠55١٢٣٠5٣٤ بوكالة 
 sh20180610c75705 المحامي محمود الحواي بموجب الوكالة رقم محرر

- الكاتب العدل بالشارقة.
الى المخطر اليه: علي محمد رضا الحموية- الجنسية: سوريا، هوية رقم 

 »78٤١975٠9٦5٠٦57«
عنوانه: امارة دبي، القوز الصناعية، هاتف ٠٤٣98٤5٤5، موبايل: ٠5٠887٤٦٢٤ 
- ٠5٠5٠9٢٢٠٣، ايميل: alialhamawia@gmail.com صندوق بريد ٦١٣٦ 

بوكالتنا العامة عن المنذر/ عادل ابراهيم خالد الحزبة ننذرك باآلتي: 
- حرر المنذر إليه لصالح المنذر الشيك التالي بياناته :

المنذر  ذمة  في  دين  المبلغ  هذا  ان  وحيث  دون صرف  الشيك  وارتد 
اليه لصالح المنذر. لذلك ينذر المنذر المنذر اليه بما جاء بهذا االنذار 
وبضرورة سداد مبلغ 5٠٫٠٠٠ درهم »خمسون الف درهم« قيمة الشيك 
المذكور، وذلك خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تبليغكم قانونا 
هذا االنذار واال سنضطر التخاذ االجراءات القانونية الالزمة ضدكم وعلى 
مسئوليتكم ونفقتكم واستصدار أمر اداء وفقا لالصول اللزامكم بالمبلغ 
المذكور باالضافة الى الفائدة القانونية والرسوم والمصروفات واالتعاب.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

MOJAU-2021- 0027244 اخطار عدلي بالوفاء

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

الكاتب العدل

البنك 
االمارات دبي الوطني

المبلغ 
5٠٫٠٠٠

التاريخ 
 ٢٠٢٠/٠7/١5

رقم الشيك 
٠٠٠٠٦5

من المخطرة: مشاريع سيجما )ش,ذ,م,م(  بوكالة المحامي/ محمود الحواي بصفته وكياًل 
عن عبداهلل محمد المزروعي) بموجب وكالة رقم ١7٠٣٠١٤١٣٣ الكاتب العدل أبوظبي( 
بصفته المدير المفوض عن شركة / مشاريع سيجما )ش,ذ,م,م( وعنوانها: إمارة دبيـ  مصفح 
الصناعية ـ بردبي ـ جبل علي ـ مجمع دبي لإلستثمار ـ مستودع رقم ٢-٤-٦-8 / ملك 
مجمع دبي لإلستثمار ـ   هاتف /٠٤/ 8١78٦٦٦ / فاكس: ٠٤885١٦٢8 / ص.ب: 9٦٢٤١ 

إلى المخطر إليهما: 
١ – هدف الخليج للنقليات والمقاوالت العامة ـ شركة الشخص الواحد ذ م م 

٢ – طالل حسامي) الجنسية: المملكة المتحدة( 
ـ  الحوسني  عبداهلل  ابراهيم  حسن  بناية  ـ  الظفرة  شارع  ـ  أبوظبي  إمارة  عنوانهما: 

٠٢٤٤٦٦٢٣١ ـ موبايل ٠5٠8١885١٣ ـ موبايل: ٠5٦5١١٠٤٤٣ 
بوكالتنا العامة عن المنذرة/ مشاريع سيجما)ش,ذ,م,م( ننذركم باآلتي: 

حرر المنذر إليهما من الحساب البنكي العائد للمنذر إليها األولى وبتوقيع المنذر إليه 
الثاني لصالح المنذرة عدد أربع شيكات بإجمالي مبلغ ١٤٠,٤٣7 درهم مسحوبين على 

بنك االستثمار وأرتدت الشيكات دون صرف لعدم كفاية الرصيد وبياناتها كالتالي: 
 

وحيث أن قيمة هذه الشيكات دين في ذمة المنذر إليهما لصالح المنذرة
لذلك تنذر المنذرة المنذر إليهما بما جاء بهذا اإلنذار وأن يؤديا للمنذرة مبلغ ١٤٠,٤٣7,5٠ 
درهم )مائة واربعون ألف درهما وأربعمائة وسبعة وثالثون درهما وخمسون فلسا قيمة 
الشيكات المذكورة وذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تبليغكم قانونا هذا 
اإلنذار وإال سنضطر إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ضدكم وعلى مسئوليتكم 
ونفقتكم واستصدار أمر أداء وفقا لألصول إللزامكم متضامنين ومتكافلين بالمبلغ المذكور 
باإلضافة إلى الفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ إستحقاق كل شيك وحتى السداد 

التام والرسوم والمصروفات واألتعاب.

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 MOJAU_2021_0021747 إخطار عدلي بالوفاء

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

الكاتب العدل

البنك 
بنك االستثمار 
بنك االستثمار 
بنك االستثمار 
بنك االستثمار 

القيمة بالدرهم 
 ٤٠,٤٣7,5٠

٣٠,٠٠٠
٣5,٠٠٠
 ٣5,٠٠٠

تاريخ الشيك 
 ٢٠١9/٠8/١٦
 ٢٠١9/٠9/١5
 ٢٠١9/١٠/١5
٢٠١9/١١/١5

رقم الشيك 
٠٠٠٠١١
٠٠٠٠١٢
٠٠٠٠١٣
 ٠٠٠٠١٤

م
١
٢
٣
٤

القيمة االجمالية)١٤٠,٤٣7,5٠ درهم( 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

تحيي دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، في ٣٠ نوفمبر من كل 
عام، ذكرى يوم الشهيد اإلماراتي، 
وهو يوم وطني جليل يعبر فيه 
قادة الوطن والشعب اإلماراتي 
األرض  هذه  على  والمقيمون 
المعطاءة عن تقديرهم لتضحيات 
الشهداء وأبطال الوطن البواسل 
الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن 

التراب اإلماراتي.
العزيزة  المناسبة  وبهذه 
الدكتور  قال  القلوب،  على 
الرئيس  العلي  عبداهلل  محمد 
التنفيذي لمركز تريندز للبحوث 
واالستشارات إن إحياء ذكرى يوم 
الشهيد بمثابة رد للجميل، وفرصة 
للتعبير عن الترابط الحقيقي بين 
الوطن والقيادة والشعب، مضيفًا 
أن االحتفاء بهذا اليوم يأتي تخليدًا 

ووفاًء وعرفانًا بتضحيات وعطاء 
وبذل شهداء الوطن، الذين ضحوا 
بأرواحهم لتظل راية اإلمارات 
يؤّدون  وهم  عالية،  خفاقة 
الوطنية داخل أرض  واجباتهم 
الميادين  في  وخارجه  الوطن 
المدنية والعسكرية واإلنسانية.

وذكر العلي أن يوم الشهيد 
فيها  نستذكر  غالية  مناسبة 
قيم التفاني واإلخالص والوالء 
واالنتماء المزروعة في نفوس 
أبناء اإلمارات، الذين تحلوا بها 
في  بأرواحهم  يجودون  وهم 
ساحات البطولة والعطاء وميادين 
الواجب، مؤكداً أن قيم التضحية 
والشهادة وبذل الغالي والنفيس 
الوطنموروث  رفعة  في سبيل 
مبادئه  أرسى  أصيل،  إماراتي 
الوالد المؤسس المغفور له بإذن 
اللهالشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان »طيب اهلل ثراه«.

»تريندز«: يوم الشهيد احتفاًء بذكرى أبطال الوطن 
البواسل ورسالة لترسيخ قيم التفاني واإلخالص

أبوظبي - الوطن
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ابتكــر فريــق مــن الباحثيــن فــي بريطانيــا إصبعــًا 
روبوتيــًا يرتديــه الموســيقيون فــي أيديهــم مــن أجل 

العــزف علــى البيانــو.
ويهدف فريق الدراسة من كلية لندن االمبراطورية 
مــن هــذه التجربــة إلــى محاولــة فهــم كيفيــة تعامل 
ــداؤه  ــم ارت ــي يت ــع روبوت العقــل البشــري مــع إصب

فــي اليــد ويمكــن التحكــم فيــه بطريقــة روبوتية.
وفــي إطــار التجربــة، قام الباحث ألــدو فيصل من 
قســم الهندسة الحيوية بالكلية بتثبيت إصبع روبوتي 
ــو. ويســتطيع  ــد مجموعــة مــن عازفــي البيان فــي ي
المتطوعــون تحريــك هــذا اإلصبــع اإلضافي بواســطة 

أداة تحكــم فــي أرجلهم.
ــز دوت أورج«  ــع اإللكترونــي »في ــاد الموق وأف
المتخصــص فــي التكنولوجيــا أن الفكــرة مــن هــذه 
التجربــة تعود إلى شــغف االنســان منذ فتــرة طويلة 

بالشــخصيات الخياليــة ذات األطــراف اإلضافيــة مثــل 
أبطــال األســاطير الهندية وأبطال المجــالت المصورة 

الحديثة.
ونقــل الموقــع عــن الباحــث الــدو فيصــل قولــه: 
»نهــدف إلــى معرفــة مــا إذا كان من الممكــن تعزيز 
قــدرات البشــر عن طريق تزويدهــم بطرف إضافي.. 
ــا أن  وكان الســؤال المطــروح هــل تســتطيع عقولن
تعــزف الموســيقى بواســطة طــرف إضافــي، وكانــت 

اإلجابــة بشــكل واضــح هــي /نعــم/«.
ــي  ــا ف ــي نشــرت نتائجه ــة، الت ــت التجرب وتضمن
الدورية العلمية »ساينتيفيك ريبورتس«، ١٢ متطوعًا، 
بينهــم ســتة يجيــدون العــزف علــى البيانــو، وســتة 
مبتدئيــن، وكان المطلــوب منهــم هــو تعلــم العــزف 
علــى البيانــو وهــم يرتــدون األصبــع الروبوتــي فــي 

غضــون ســاعة واحــدة«. وكاالت

أظهرت دراسة جديدة أن األضواء الساطعة للمدن 
الكبيرة تتسبب في ظهور براعم األزهار قبل األوان 

في الربيع.
واكتشف أكاديمي أن براعم األزهار تظهر في وقت 
مبكر في المدن األمريكية مقارنة بالمناطق الريفية، 
ويرجع ذلك على األرجح إلى الضوء االصطناعي من 

مصابيح الشوارع ولوحات اإلعالنات وغير ذلك.
دورة  كبير  حد  إلى  االصطناعي  الضوء  ويغير 
الليل والنهار المعتادة التي تعتمد عليها النباتات ، 
ولكن غالًبا ما يتم تجاهل ذلك عندما تضع السلطات 
فاألشجار  المدينة،  لشوارع  اإلضاءة  استراتيجيات 
التي تظهر فيها البراعم في وقت مبكر جًدا يمكن 
أن تتعارض مع توقيت الكائنات الحية األخرى، مثل 

الملقحات، مما قد يهدد بقاءها.
وأجريت الدراسة من قبل لين مينج، وهي باحثة في 
مختبر لورنس بيركلي الوطني في بيركلي، كاليفورنيا، 

والتي قدمت بالتفصيل النتائج التي توصلت إليها في 
مجلة ساينس، وقالت »األشجار ليس لديها ساعات 
الربيع  أنها تعلم متى يأتي  أو تقاويم، لكن يبدو 

أفضل منا«.
وباستخدام بيانات األقمار الصناعية، قارنت مينج 
»مواعيد التخضير« الربيعية في المناطق الحضرية 
مقابل المناطق الريفية في أكبر 85 مدينة أمريكية 
للفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠١٤، ووجدت أن الخضرة 
الربيعية حدثت قبل ستة أيام في المناطق الحضرية 
مقارنة بالمناطق الريفية في المتوسط، ويرجع ذلك 
إلى حد كبير إلى ارتفاع درجات الحرارة في المدينة.

وكشف تحليلها أيًضا أنه في حين أن تخضير األشجار 
في المناطق الحضرية قد حدث بشكل ملحوظ قبل 
تخضير األشجار الريفية في ظل تغير المناخ، فإن 
تخضير األشجار في المناطق الحضرية استجاب لتغير 

المناخ بمعدل أبطأ من األشجار الريفية.وكاالت

أعلــن ألكســندر كوزيــن، نائب رئيس شــركة 
»الفيزياء الالســلكية«، أن ســتة رادارات روسية 
جديدة من طراز »سوال« كافية لمراقبة الحطام 

الفضائي حول األرض.
ويشــير كوزين فــي حديث لوكالة نوفوســتي 
الروســية لألنبــاء، إلى أن روســيا بــدأت في عام 
٢٠٢١ بالترويــج لهــذا النــوع مــن الــرادارات في 

الخارجية. األسواق 
ويقــول، »يصــل مــدى مراقبــة هــذا الــرادار 
إلــى ســتة آالف كيلومتــر بنطــاق S وإن قطــاع 
مســح الفضــاء مــن ٠ إلــى ١8٠ درجــة، وزاويــة 
ــارة  ــى ٣٦٠ درجــة. أي بعب ــن ٠ إل الســمت م
أخــرى، لكشــف جميــع قطــع الحطــام الفضائي 

التــي تــدور حــول األرض تكفــي ســتة رادارات 
فقــط«.

ويشــير كوزيــن، إلــى أنــه علــى ارتفــاع ٤٠٠ 
كيلومتــر الــذي تحلــق فيــه المحطــة الفضائيــة 
الدوليــة، يمكــن لــرادار »ســوال« رصــد جســم 
ــنتمتر  ــه ١٠ ســم وقطــره س ــم طول بحجــم قل
واحــد والتعــرف عليــه ونقــل المعلومــات إلــى 

المشــّغل.
ووفقــا لــه، تكمــن الخصائــص الفريــدة لهــذا 
الــرادار فــي بنائــه المعيــاري. أي قدرتــه علــى 
القيــاس اعتمادا علــى حجم الهوائي الذي يمكن 
تكبيره أو تصغيره. وكذلك باستخدامه مصفوفة 
طورية، تسمح برصد وتصنيف األهداف.وكاالت

تحــدث العالمــان مــن جامعة بكيــن للمالحة 
الجويــة والفضائيــة، جيان ســاوتيان ولياو جيه، 
فــي مقــال أن المــوز يشــكل خطــرا معينــا، ولو 
ضئيــال، علــى الصحــة، بســبب العنصــر المشــع 

ــذي يحتويه. ال
وأشــار الباحثــان إلى أن هــذه الثمار تحتوي،  
باالضافــة إلــى البوتاســيوم المعتــاد غيــر الضار، 
تحتــوي أيضا علــى البوتاســيوم-٤٠ وهو مصدر 
لإلشــعاع المؤين الذي يؤثر ســلبيا على الصحة.
ومــع ذلــك تعتبــر كميــة هــذه المــادة فــي 
ــال العالمــان: »إن جرعــة  ــرة. وق المــوز صغي
ــوزة واحــدة  ــاول م ــن تن ــاة م اإلشــعاع المتلق
ــي ٠,٠778 ميكروســيفرت. وهــذه  ــغ حوال تبل
الكميــة صغيــرة للغاية. بالمقارنة فــإن التصوير 

المقطعــي المحوســب للصــدر يعــادل 7٠ ألــف 
مــوزة.

يســتخدم العلمــاء مــن حيــن ألخــر »معــادل 
الموز« لقياس النشــاط اإلشعاعي للمصدر. على 
ســبيل المثال يتناســب الحد األقصى المســموح 
ــة مــع  ــر محطــات الطاقــة النووي ــه مــن تأثي ب
ــتكون  ــنويا، وس ــوزة س ــف م ــتهالك ٢,5 أل اس

الجرعــة المميتــة حوالــي ٣5 مليونــا.
وأشــار الخبيران أيضا إلى أن اإلشعاع المشع 
يحيــط باإلنســان فــي كل مــكان، وخاصــة أثنــاء 
فحوصات األشعة والتصوير المقطعي المحوسب 
، وكذلــك عنــد التدخيــن، إذ أن البولونيوم ٢١٠ 
والرصــاص ٢١٠ الموجوديــن فــي التبــغ أخطــر 

بكثير مــن الموز.وكاالت

دراسة تربط بين أضواء المدينة وظهور براعم األزهارابتكار إصبع روبوتي يرتديه الموسيقيون للعزف على البيانو

الموز الفاكهة األكثر إشعاعًا وفقًا لخبراءرادارات جديدة لرصد الحطام الفضائي حول األرض

يستخدم المصممون النفايات إلنشاء مالبس 
قابلة لالرتداء في محاولة لمكافحة التلوث، 
حيث تتحول النفايات البالستيكية إلى أساور، 

وقبعات، وحتى أحذية.
تجمع شركة Fruitleather الهولندية حوالي 
١5٠٠ حبة مانجو كل أسبوع لتحويلها إلى 
جلد نباتي. ولصنع الجلد، تقوم آلة بفصل 
حجارة المانجو ثم طحنها إلى عجينة. بعد 
ذلك، يتم خلط اللب مع العديد من اإلضافات 
التي تحول لب المانجو إلى مادة تشبه الجلد. 
معدنية  خبز  صواني  في  الخليط  وُيسكب 
ويتم تنعيمه للحصول على سماكة متساوية. 
ثم تدخل الصواني في مجفف. بعد ذلك، 
تذهب األلواح إلى منشأة تشطيب للجلد ليتم 
تغطيتها بطبقة زجاجية واقية. ثم يتم خلط 
الراتنجات لعمل الطالء، والذي يشكل غشاًء 
صغيرًا أعلى الصفيحة لحمايته من العناصر. 
وتقوم اآللة بضغط طبقة رقيقة من الطالء 
الواقي على الجلد عندما تمر األلواح. وُتلف 
األوراق في الفرن لتجفيف الطالء، ثم ُتعلق 
على الرفوف لتبرد وتجف تماًما. بعد ذلك، 
والضغط  الحرارة  بتطبيق  أخرى  آلة  تقوم 

لدمج طبقات الطالء.
علبة صودا  مليار  التخلص من ١8٠  يتم 
سنوًيا. ويتم تحويل عبوات الصودا المستعملة 
العبوات  للبدء، يتم شراء  إلى حقائب يد. 
من ملتقطي النفايات أو استردادها مباشرة 
النفايات حيث يتم فرزها، ثم  من مكبات 
وتجفيفها.  الغسالة  في  جيًدا  غسلهاا  يتم 
ساعات   8 بيالني حوالي  حقيبة  وتستغرق 
بالضبط.  عبوة   ١،٢5٢ وتستخدم  لصنعها، 
وتتراوح  مختلفة  بأحجام  الحقائب  وتأتي 

تكلفتها بين 5٠ و 9١8 دوالر.
يلقي لواء إطفاء لندن كل عام ما يصل 
إلى ٤ أطنان من خراطيم الحريق القديمة 
والتالفة التي لم تعد آمنة لالستخدام. ومنذ 
عام ٢٠٠5، تعاونت Kresse Wesling وشريكها 

London Fire Brigade مع Elvis
إلعادة توظيف خراطيم الحريق القديمة في 
صنع حقائب وإكسسوارات فاخرة مصنوعة يدوًيا. 
ويتم التبرع بنسبة 5٠% من األرباح للجمعيات 
الخيرية. مادة خرطوم الحريق هي مطاط النتريل، 
وهو مادة اصطناعية عالية الجودة مصممة لتكون 

مقاومة للحرارة والماء.وكاالت

ضوء الشمس هو المصدر الطبيعي لفيتامين د، وهو 
فيتامين ذو أهمية كبيرة لرفاهيتنا بشكل عام، لكن الكثير 
من األشخاص ال يدركون أن التعرض ألشعة الشمس له 

قيمة أكبر أثناء الشتاء.
وقد شاركت الدكتورة ديكسا بهافسار مع صحيفة 
تايمز أوف إنديا، معلومات عن فوائد أشعة الشمس 
التي ال تقتصر على فيتامين د فقط، على النحو التالي:
الوقت المناسب للحصول على المزيد من فيتامين د

بحسب الدكتورة ديكسا بهافسار فإن أفضل وقت 
للتعرض ألشعة الشمس في الصباح، يمكن أن يكون 
الجلوس في الشمس بعد شروق الشمس مباشرة لمدة 
الدكتورة  أكدت  كما  كبيرة.  قيمة  له  دقيقة   ٢-٣٠5
ديكسا على أن التعرض للشمس قبيل الغروب مفيد 

جدًا للجسم.
فوائد التعرض للشمس

فيتامين )د( الموجود في أشعة الشمس هو هرمون 
مفيد للغاية للجسم بشكل عام، ولجهاز المناعة ونظام 

الطاقة في الجسم بشكل خاص.
كما تساعد األشعة فوق البنفسجية الموجودة في 
الدم، وتعمل على  تدفق  الشمس على تحسين  ضوء 
خفض مستويات السكر في الدم وتعزز معدل التنفس.
التعرض للشمس  العقلية، فإن  بالنسبة للصحة  أما 
ينطوي على فوائد عديدة، إذ تعتبر عناصر السيروتونين 
والميالتونين والدوبامين الموجودة في ضوء الشمس 
رائعة لصحتك العقلية وتقلل من خطر القلق واالكتئاب.

الكثيرة،  للشمس  التعرض  فوائد  من  الرغم  وعلى 
إال أن الخبراء ينصحون باتباع االحتياطات الالزمة أثناء 
التعرض للشمس مثل وضع الواقيات الشمسية، وعدم 
اإلفراط في الجلوس في الشمس لتجنب األضرار المحتملة 

على البشرة.وكاالت

كشــف شــاب أســترالي مهــووس بألعــاب الفيديــو 
كيــف أن هوســه هــذا ســاعده في إنشــاء شــركة تقنية 

ناجحــة بمالييــن الــدوالرات.
في ســن الثامنة عشــرة، أمضى المبروس فوشيوس، 
الصيــف بأكملــه فــي غرفــة نومــه وهو يمــارس ألعاب 
الفيديــو عبــر اإلنترنــت علــى جهــاز الكمبيوتــر الخاص 
به. وكانت والدته قلقة للغاية بشــأن هوسه باأللعاب، 

وعبــرت له عــن قلقها مــرارًا وتكرارًا.
وعندمــا دخــل المبــروس الجامعــة، لــم يكــن لديــه 
ــي  ــه ف ــذي يقضي ــت ال ــص الوق ــار ســوى تقلي أي خي

ممارســة ألعــاب الفيديــو.
وخــالل ســنوات قليلــة أنشــأ الشــاب عملــه الخــاص 
فــي مجــال التكنولوجيــا، بعــد أن طلــب منــه صديقــه 

أن يســاعده فــي بنــاء منتــدى علــى اإلنترنــت.
كان المبــروس مهتمــًا بالبرمجــة وتمكــن مــن بنــاء 
ــز. بعــد  ــم بعــض قواعــد الترمي ــدى بعدمــا تعل المنت
ذلــك تزايــدت الطلبــات علــى المبــروس، وبــدأ عملــه 
ينمــو شــيئًا فشــيئًا، حيــث تمكــن فــي نهايــة المطــاف 
من إنشــاء شــركته الخاصــة لتطوير البرمجيــات، والتي 

أطلــق عليهــا اســم »ستيشــن فائــف«.
وقــد حصلــت الشــركة الناشــئة علــى جائــزة »إيــه 
إف آر فاســت ســتارتر« كواحــدة مــن أســرع شــركات 

التكنولوجيــا األســترالية نمــًوا.
وقــال المبروس متحدثــًا عن تجربته: »بدأت العمل 
مــن منــزل والــدّي. بعد ثــالث ســنوات، وضعت خطة 
ــي  ــت أنن ــا، أدرك ــري ٢٣ عاًم ــا كان عم ــل وعندم عم

بحاجــة إلــى تعييــن موظفين«
لــدى الشــركة اليــوم 7١ موظفــًا، وحققــت نســبة 
نمــو تقــدر بـــ ١٦٠ % خــالل عاميــن فقــط، وفــق مــا 

ــة.وكاالت ــل البريطاني ــي مي ــة ديل أوردت صحيف

ضيقة  حجرة  في  خلسة  مسافر  اختبأ 
لمعدات هبوط طائرة تابعة لشركة أميركان 
إيرالينز ألكثر من ساعتين أثناء رحلتها من 

فواتيماال إلى ميامي صباح أمس السبت.
ووفقًا لصحيفة ميامي هيرالد، قالت هيئة 
الجمارك وحماية الحدود إنه تم القبض على 
الرجل البالغ ٢٦ عامًا في مطار ميامي الدولي 
عجالت  حجرة  في  االختباء  حاول  عندما 

الهبوط. وتم نقله إلى مستشفى محلي.
وذكرت الهيئة: »يتعرض األشخاص لمخاطر 
شديدة عندما يحاولون إخفاء أنفسهم في 
قيد  الحادث  يزال  وال   ... ضيقة  أماكن 

التحقيق«.
وشرح مسؤول االتصاالت في إدارة الطيران 
بمقاطعة ميامي ديد،جريج تشين، إن الرجل 
كان مختبئًا في حجرة معدات هبوط رحلة 
أميركان إيرالينز ١١8٢ في رحلة تستغرق 
نحو ساعتين و5٠ دقيقة من مدينة غواتيماال 

سيتي إلى ميامي.
إنها  ديد  ميامي  شرطة  إدارة  وقالت 
الحدود  وحماية  الجمارك  هيئة  ساعدت 

تحقيقاتها.وكاالت في 

مصممون يحولون النفايات لمالبس 
في محاولة لمكافحة التلوث

 أفضل أوقات التعرض للشمس
في صباح فصل الشتاء

يستثمر هوسه بألعاب الفيديو في 
بناء شركة تساوي الماليين

مسافر يختبئ ساعتين في حجرة 
عجالت هبوط طائرة أمريكية

الجديد  المتحركة  الرسوم  فيلم  سحر  نجح 
»إنكانتو« من ديزني في نيل استحسان الجمهور 
فمنحه المركز األول في إيرادات شباك تذاكر صاالت 
السينما في أمريكا الشمالية فور إطالقه، بحسب 
األرقام األولية التي نشرتها األحد شركة »إكزبيتر 

ريليشنز« المتخصصة.

فهذا الفيلم الذي يتمحور على مغامرات المراهقة 
جبال  عائلة وسط  في  المولودة  ميرابيل  العادية 
كولومبيا يتمتع كل فرد فيها بقوى سحرية، حصد 
٢7 مليون دوالر على مدى ثالثة أيام، و٤٠,٣ مليونًا 
منذ إطالقه األربعاء، عشية عيد الشكر، أحد أكثر 

ايام العطالت شعبية لدى األمريكيين.وكاالت

»إنكـانتو« مـن ديزني يتصــدر شــبـاك التـذاكــر األمـريكي

ــعال  ــدم إش ــه ع ــن معجبي ــان م ــلمان خ ــوود س ــب نجــم بولي طل
ــينما. ــي دور الس ــة ف ــاب الناري األلع

وكتب خان على حســابه على إنســتغرام: »أطلب من كل المعجبين 
عــدم إحضــار ألعــاب ناريــة إلــى دور الســينما نظــرا ألنهــا قد تتســبت 
ــن  ــاة اآلخري ــم وحي ــا يعــرض حياتك ــق مم ــي خطــر حــدوث حري ف
للخطــر«، مرفقــًا لقطات إلحدى الســينما المحاطــة بانفجارات األلعاب 

الناريــة خــالل العــرض األول لفيلمــه »Antim” أول أمس الجمعة.
ودعــا خــان مالك قاعات الســينما لـ«عدم الســماح بدخــول األلعاب 
الناريــة إلــى دور العــرض«. وقــال »اســتمتعوا بالفيلــم ولكــن أرجوكم 

أرجوكــم تجنبــوا هــذا. إنــه رجائي مــن كل المعجبين. شــكرًا«.
ــى الشــبكات  ــا انتشــر عل ــو ســرعان م وشــارك خــان مقطــع فيدي
ــة  ــي الخلفي ــه ف ــة وفيلم ــينما مزدحم ــة س ــر قاع ــة، يظه االجتماعي
علــى الشاشــة الكبيــرة وســط اشــتعال األلعــاب الناريــة مــع هتــاف 

الحضــور.وكاالت

سلمان خان يعلق على إطالق األلعاب النارية 
في العرض األول لفيلمه الجديد

واحة الكرامة

»التشّلون هم«

يومية سياسية مستقلة
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ســجل إكسبو ٢٠٢٠ دبي زيادة ملحوظة 
فــي عــدد الزيارات بعد مرور شــهرين على 
انطالقــه، حيــث كشــفت األرقــام الحديثــة 
عــن ٤ مالييــن و7٦٦ ألفًا و٤١9 زيارة حتى 
٢8 نوفمبــر الجــاري، مــع زيــادة ملحوظــة 
فــي اإلقبال على الحفــالت الفنية والثقافية 
التــي اســتضافتها منصات الموقــع، وحضور 
ــرى  ــة الكب ــة والرياضي ــداث الترفيهي األح
التــي عقــدت خــالل الفتــرة الماضيــة، مــع 
طــرح عــرض تذكــرة أيــام األســبوع لشــهر 
نوفمبــر الجــاري، الــذي القــى إقبــاال كبيــرًا 

ــن الجمهور. م
وشــهدت منصة اليوبيل أســبوعا ترفيهيا 
ــا باالنغمــات واإليقاعــات الموســيقية  مليئ
المحببــة لمجموعــة مــن كبــار نجــوم الفن 
فــي العالم العربي، مثــل المطرب الكويتي 
الكبير عبداهلل الرويشــد، والمغني المصري 
الشــهير محمد حماقي، بينما أحيت كوكبة 
مــن الفنانين حفــالت تنوعت بين العروض 
الكالسيكية الراقية والكوميدية التي أشعلت 
األجواء بالبهجة، وألهبت مشــاعر الحضور.

»طالع الملحق االقتصادي«

كشــف وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد حســين 
ــل  ــي نق ــب تورطــت ف ــط شــبكات تهري عــن ضب
عراقييــن ألوروبــا، مؤكــدًا صعوبــة معرفــة أعــداد 
المهاجريــن العراقيين العالقين في بيالروســيا، بعد 
فشــل مســعاهم للوصــول إلــى االتحــاد األوروبــي 

عبــر اجتيــاز الحــدود إلــى بولنــدا.
ونقلــت وســائل إعــالم عراقيــة أمــس االثنيــن، 
عــن الوزيــر العراقــي قولــه إن هــؤالء المهاجريــن 

غــادروا العــراق بطــرق مختلفــة، لذا مــن الصعوبة 
حصــر عددهــم.

وأضــاف أن العــراق ســّير خمــس رحــالت جوية 
إلجالء العراقيين العالقين، ووصلت أعداد العائدين 
إلــى ١89٠ شــخصًا، مشــيرًا إلــى أن ١895 مهاجــرًا 
عراقيــًا أعربــوا عــن رغبتــه بالعــودة للعــراق، 
ونحــن مســتعدون إلرســال رحــالت لمــن يرغــب 

فــي العــودة.وكاالت

اتفــق أعضــاء منظمــة الصحة العالميــة على إطالق 
ــة  ــي الوقاي ــة تســهم ف مفاوضــات إلنشــاء أداة دولي
بشــكل أفضــل مــن الجائحــة المقبلــة ومكافحتها، في 

خضــم الموجــة الخامســة مــن كوفيد.
وينبغي لمسودة االتفاق أن تحصل على المصادقة 
الرســمية خــالل االجتمــاع االســتثنائي لجمعية الصحة 
العالميــة الــذي بــدأ أمــس ويســتمر ثالثــة أيــام فيمــا 
تنتشــر المتحّورة الجديدة لـ«كوفيد ١9” “أوميركون” 

فــي بلــدان العالم.
وتنــص مســودة االتفــاق على إنشــاء هيئــة تفاوض 
حكومية دولية مفتوحة لكل الدول األعضاء واألعضاء 
المنتســبين لصياغــة معاهــدة أو اتفــاق أو أداة دولية 
أخــرى لألمــم المتحدة والتفــاوض بشــأنها تهدف إلى 

تعزيز الوقاية من الجوائح المستقبلية واالستجابة لها.
والهــدف مــن ذلــك هــو مناقشــة أفضــل طريقــة 
لتزويــد منظمة الصحــة العالمية بإطار قانوني يمّكنها 
مــن مواجهــة األزمــات المســتقبلية بشــكل أفضــل. 
ويتفــق كثر على أن القواعــد الصحية الدولية الحالية 
ــذ  ــة من ــة الصحــة العالمي ــل منظم ــه عم ــي توّج الت
العــام ٢٠٠5، ليســت مناســبة للتعامــل مــع أزمــات 

بحجــم كوفيــد.
ومــن الواضــح أن المديــر العــام لمنظمــة الصحــة 
العالميــة تيــدروس أدهانــوم غيبرييســوس يؤيــد 
ــببها هــذا  ــي س ــال “إن الفوضــى الت المعاهــدة. وق
ــاق  ــى اتف ــاج إل ــم يحت ــط أن العال ــد فق ــاء تؤك الوب

ــد”.  أ ف ب ــرض القواع ــن يف ــي متي دول

بغداد تضبط شبكات تهريب متورطة بنقل عراقيين ألوروباإكسبو 2020 دبي يتخطى حاجز الـ 4.8 مليون زيارة

»الصحة العالمية« تطـلق مفـاوضات إلنشاء 
أداة دولية تعزز االستجابة لألوبئة

طرح عرض تذكرة أيام 
األسبوع لشهر نوفمبر يلقى 

إقباال كبيرًا من الجمهور

زيادة ملحوظة في اإلقبال على الحفالت الفنية والثقافية 
التي استضافتها منصات الموقع

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« أن الثالثين 
مــن نوفمبــر مــن كل عــام يــوم للتقديــر والوفاء 
تعلــي فيــه دولتنــا، قيــادة وشــعبًا، قيــم الفــداء 
والتضحيــة وممارســات البطولــة واإلقــدام.. يوم 
نعبــر فيــه، نســاء ورجــااًل، عــن عظيــم شــكرنا 
ووافــر امتناننــا لمــن بذلــوا أرواحهــم ودماءهــم 
ــن،  ــداء للوط ــرف ف ــاحات الش ــي س ــة ف الغالي
وصونــًا لســيادته، ولتظــل رايــة اإلمــارات رمــزًا 

للقــوة والعــزة والمنعــة.
ـــ فــي كلمــة وجهها عبــر مجلة  ودعــا ســموهـ 
درع الوطن بمناســبة يوم الشــهيد الذي يصادف 
الثالثين من نوفمبر من كل عام ــ شباب الوطن 
وأجيالــه الصاعــدة فــي هــذه المناســبة العطــرة 

واإلمــارات تستشــرف عهــدًا جديــدًا للخمســين 
ســنة القادمة من مســيرتها التنموية الناجحة أن 
يجعلوا من القيم النبيلة التي تجســدها الشــهادة 
مثــاال، وأن يتخــذوا مــن الشــهداء أســوة حســنة 
وأن يقدســوا الواجــب وأن يتميــزوا فــي أدائــه 
وأن يجتهــدوا فــي التعلــم واكتســاب القــدرات 
ــى  ــة تبن ــم العظيم ــدًا أن األم ــارات، مؤك والمه
بالعزيمة والريــادة، والهمم العالية، والتضحيات 
الكبرى التي لن تزيدنا إال ثباتًا ووحدة وتالحمًا.
وفيمــا يلــي نــص الكلمــة.. »أبنائــي وبناتــي، 
ــد  ونحــن نستشــرف الذكــرى الخمســين لتوحي
كلمتنــا وتأســيس دولتنــا، فلنقــف جميعــا اليوم، 
تكريمــا ألبنائنــا شــهداء الوطــن األبــرار، الذيــن 
ســطروا بأرواحهــم الطاهــرة، ودمائهــم الزكيــة، 

وتضحياتهم الباســلة صفحات مشــرقة في الذود 
ــة لســيادته  ــة ألرضــه وصيان عــن الوطــن حماي
وحفاظــا علــى اســتقالله، ولتظــل رايتــه عاليــة 
خفاقــة، ونجــدد العهــد بــأن يظل أبناء الشــهداء 
وذووهــم أمانــة في األعنــاق، يتعهدهــم الوطن 
ــة بالعنايــة  بالتقديــر والحــب، وتتوالهــم الدول
والرعاية، فنحن من أمة تعظم الشــهادة، ويكرم 
دينهــا الشــهداء بأعلــى الرتــب، وأرفــع المنــازل 
والمقامــات وأحســنها، ويبشــرهم بالجنة، و«أال 

خــوف عليهــم وال هــم يحزنــون«.
إن الثالثيــن مــن نوفمبــر، يــوم للتقديــر 
ــعبًا،  ــادة وش ــا، قي ــه دولتن ــي في ــاء، تعل والوف
ــة  ــات البطول ــة وممارس ــداء والتضحي ــم الف قي
واإلقــدام، يــوم نعبــر فيــه، نســاء ورجــاال، 

عــن عظيــم شــكرنا ووافــر امتناننــا لمــن بذلــوا 
ســاحات  فــي  الغاليــة  ودماءهــم  أرواحهــم 
الشــرف فــداء للوطــن، وصونا لســيادته، ولتظل 
 رايــة اإلمــارات رمــزا للقــوة والعــزة والمنعــة.

وفــي هذه المناســبة العطرة، وبالدنا تستشــرف 
عهدا جديدا للخمسين سنة القادمة من مسيرتها 
التنمويــة الناجحة، أدعو شــباب الوطــن وأجياله 
الصاعــدة، أن يجعلــوا مــن القيــم النبيلــة التــي 
تجســدها الشــهادة مثاال، ويتخذوا من الشــهداء 
ــزوا  ــب ويتمي ــوا الواج ــنة، ويقدس ــوة حس أس
ــي  ــدوا ف ــم أن يجته ــا أدعوه ــه، كم ــي أدائ ف
التعلــم واكتســاب القــدرات والمهــارات، فاألمم 
ــادة، والهمــم  ــى بالعزيمــة والري ــة، تبن العظيم
العاليــة، والتضحيــات الكبــرى، التــي لــن تزيدنــا 

إال ثباتــًا ووحــدة وتالحمــًا، صونــًا للدولــة التــي 
أسســها المغفــور لــه الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيــان وإخوانــه المؤسســون، علــى قيــم البــذل 

والفــداء والعطــاء.
والتحية لجنود وضباط وقادة قواتنا المسلحة 
ــة،  ــا األمني ــع منتســبي أجهزتن ــلة، ولجمي الباس
العامليــن في ميادين الدفــاع عن الوطن، حماية 
ــاء  ــة ألبن ــه، والتحي ــه، وإنفــاذا لتعهدات لمنجزات
الوطــن وبناتــه العامليــن فــي ســاحات العطــاء 
كافة، ومجاالته التنموية، والخدمية، واإلنسانية، 
 والصحيــة داخــل الدولــة وخــارج حدودهــا.

حفظ اهلل بالدنا، وتغمد برحمته ومغفرته أرواح 
ــا..  شــهدائنا، وأدام األمــن واألمــان علــى دولتن

رحــم اهلل الشــهداء جميعًا«. ص»٢+٣+٤«

محمد بن زايد: نستمد من تضحيات شهداء اإلمارات األبرار 
الدروس من أجل وطن قوي منيع في مواجهة التحديات

محمد بن راشد: دماء شهدائنا الزكية أزهرت في 
ثنايا هويتنا وعمقت رسوخها في نفوس األجيال

ذكرى شهدائنا األبرار ستظل مصدر إلهام على الدوام 
وستبقى تضحياتهم حاضرة في وجدان شعبنا

الثالثون من نوفمبر يوم للتقدير والوفاء تعلي 
فيه دولتنا قيادًة وشعبًا قيم الفداء والتضحية

نحتفي بقواتنا المسلحة الباسلة مدركين أن 
هذا اليوم ممتد في صفوفها طوال العمر

حمدان بن زايد: شهداء اإلمارات سطروا 
بدمائهم أسمى معاني االنتماء الوطني

خالد بن محمد بن زايد يترأس االجتماع السنوي 
لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

أكــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايد آل 
نهيــان ممثــل الحاكــم فــي منطقــة الظفرة 
أن »يــوم الشــهيد« الذي يصــادف الثالثين 
مــن نوفمبــر مــن كل عام يؤكــد أن الوطن 
ال ينســى أبنــاءه الذيــن بذلــوا الكثيــر مــن 
ــرة  ــم الطاه ــوا أرواحه ــات وقدم التضحي
 دفاعــا عنــه فــي ســاحات العــز والشــرف.

لــه عبــر  وقــال ســموه - فــي كلمــة 
مجلــة »درع الوطــن« بمناســبة »يــوم 
الشــهيد« - إن تخصيــص يــوم للشــهيد 
حــرص  تجســد  ســامية  دالالت  يحمــل 
القيــادة الرشــيدة علــى تخليــد ذكــرى 

أبنائهــا البواســل الذيــن ذادوا عــن حمــى 
 الوطــن دفاعــًا عــن مكتســباته ومقدراتــه.
وأضــاف ســموه أن يــوم الشــهيد مناســبة 
تعبــر عــن تجديد الــوالء واالنتمــاء للوطن 
وقيادتــه الرشــيدة لمــا تحملــه مــن فخــر 
واعتــزاز شــعب اإلمارات بهــذا اليوم الذي 
يحمــل معانــي عظيمــه ويعــد يومــا وضــاء 
وطنيــا لدولــة اإلمارات لتخلد فيه وتســطر 
علــى صفحاتــه تضحيــات بطــوالت أبنائــه 
ــرار  ــه وتحمــل مالحــم شــهدائنا األب وبنات
الذيــن كتبــوا أســماءهم بحــروف مــن 

نــور. ص»٣«

تــرأس ســمو الشــيخ خالــد بــن محمد 
ــس  ــو المجل ــان، عض ــد آل نهي ــن زاي ب
ــذي  ــب التنفي ــس المكت ــذي ورئي التنفي
إلمــارة أبوظبــي، ورئيــس مجلــس إدارة 
مجلــس أبحــاث التكنولوجيــا المتطــورة 
فــي أبوظبي، اجتماع مجلس اإلدارة في 
مقــر المجلــس الواقع فــي مدينة مصدر.
ــذي  ــدم ال ــى التق ــمّوه عل ــع س واطل
أحــرزه المجلــس فــي عامــه األول فــي 
مجــال البحــث والتطويــر وتوجيه جهود 
ــا  ــوم والتكنولوجي ــتقبل العل ــم مس رس
الُمتطــورة. كمــا اعتمــد ســمّوه، خــالل 

االجتمــاع، خطط تخصيص المنح المالية 
لدعم توســيع نطاق المشــاريع في مجال 
البحــث والتطويــر فــي إمــارة أبوظبــي.

وأجــرى ســمّوه جولــة فــي مختلــف 
ــي،  ــكار التكنولوج ــد االبت ــق معه مراف
وتفقــد مختبراتهــا الُمجهــزة بأحــدث 
تطويــر  فــي  الُمســتخدمة  التقنيــات 
االبتــكارات الرائــدة، وشــاهد ســمّوه 
عروضًا توضيحية نظمها المعهد خصيصًا 
لهــذه المناســبة. كمــا التقــى بعــدٍد مــن 
المواطنيــن المشــاركين فــي برنامــج 

»نيكس-تــك«. ص»٤«

عبداهلل بن زايد: شهداؤنا أوسمة 
الفخر والعزة في رحلة إنجازاتنا الوطنية

أكــد ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايد آل 
نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولي 
أن شــهداء الوطــن هــم الرمــوز الخالــدة 
فــي مســيرتنا التنمويــة وأوســمة الفخــر 
ــة،  ــا الوطني ــة إنجازاتن ــي رحل ــزة ف والع
مشــيرا ســموه إلــى أن قيــم التضحيــة 
والفــداء التــي يمثلهــا كل شــهيد شــكلت 
الركيــزة التي انطلقــت منها الدولة صوب 
دروب الريــادة والتقدم في ســبيل تحقيق 
غايــة واحــدة وهــي أن تبقــى اإلمــارات 
ــزًا  ــامخة رم ــة ش ــدة قوي ــة المتح العربي

 للتنميــة واالزدهار في المنطقــة والعالم.
جــاء ذلــك فــي كلمــة ســموه التــي وجهها 
بمناســبة  الوطــن«  مجلــة »درع  عبــر 
ــا: ــي نصه ــا يل ــي م ــهيد« وف ــوم الش  »ي
ــن مــن  ــي الثالثي ــوم الشــهيد ف ــي ي »يأت
نوفمبــر مــن كل عــام ليعمــق في نفوســنا 
مشــاعر الفخر واالعتــزاز بكوكبة من أبناء 
الوطــن الذيــن جــادوا بأرواحهــم الطاهرة 
في ميادين الشــرف والشــجاعة مسطرين 
ــة والفــداء لتبقــي  أعظــم مالحــم البطول

دولــة اإلمارات قويــة«. ص»٣«

في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد 
رئيس الدولة: ممتنون لمن بذلوا أرواحهم ودماءهم الغالية 

في ساحات الشرف فداًء للوطن وصونًا لسيادته
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لتعزيز البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدولة 
صندوق تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات ينضم لقائمة 

الشركاء المؤسسين للقمة العالمية للصناعة والتصنيع

ــة  ــة للصناع ــة العالمي ــس  القم ــت أم  أعلن
ــدوق  ــع عــن عقدهــا شــراكة مــع “صن والتصني
تطويــر قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات” 
التابع لهيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية، 
لتعزيــز البحــث والتطويــر واالبتــكار فــي قطــاع 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي دولــة 
اإلمارات من خالل المشاركة األكاديمية المباشرة 

وفــرص االســتثمار.
وتهدف الشراكة إلى تأسيس مجموعات عمل 
تجمــع تحــت مظلتها خبــراء القطــاع، والباحثين 
ــات  ــا المعلوم ــراء تكنولوجي ــن وخب واألكاديميي
واالتصــاالت والمنظمــات المحليــة، لوضع قائمة 
بالتحديــات والقيــود والعقبات التي تواجه جهود 
البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصــاالت فــي دولــة اإلمــارات، لتوفيــر رؤيــة 
طويلــة المــدى، ودعــم رواد األعمال فــي الدولة 
والمنطقــة، وتعزيز الصلة بين القطاع واألوســاط 

األكاديمية.
وستســاهم الشراكة بين الجانبين في توظيف 
أبــرز التوصيــات التــي تقدمها مجموعــات العمل 

لبناء مبادرة مشــتركة تعمل على استقطاب كافة 
األطــراف المعنيــة لتحديد مجموعــة واضحة من 
األهــداف والنتائج للجامعات لتبــادل المعلومات 
والخبــرات، والتعــاون مع المؤسســات الحكومية 
والشركات لتلبية الطلب المتزايد على تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.
وستعزز الشراكة الجهود التي تبذلها اإلمارات 
ــر فــي  لتكريــس دور منظومــة البحــث والتطوي
بنــاء المعرفة وتطوير الخبرات وتشــجيع الريادة 
الفكرية، إلى جانب توطيد التعاون بين الجامعات 
والهيئات الحكومية والشركات، والترويج للمبادرة 
علــى المســتوى المحلــي والعالمــي مــن خــالل 
اســتقطاب كافــة األطــراف المعنيين مــن الخبراء 
والمختصيــن فــي نظــم تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت والتعليــم للمســاهمة فــي نشــر 
الوعــي حــول المبــادرة، إضافــة إلى وضــع قائمة 
بالتوصيات ومؤشرات األداء الرئيسية التي يمكن 
قياســها دوريــًا والتــي تســهم فــي جهــود التطوير 
والتحســين، حيث ســتعمل المبادرة على تحديد 
االستراتيجيات المستدامة لتطوير البحث والتطوير 
ودفــع عجلــة االبتــكار فــي   قطــاع تكنولوجيــا 

المعلومــات واالتصاالت.
ــليم  ــدر س ــال ب ــراكة، ق ــى الش ــا عل وتعليًق
ســلطان العلمــاء، رئيــس اللجنة المنظمــة للقمة 
العالميــة للصناعــة والتصنيــع: “نعيــش في عصر 
الثــورة الصناعية الرابعة، حيث تتمتع تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت بقــدرات غيــر محدودة 
أحدثت نقلة نوعية في طريقة تفاعل المجتمعات 

والحكومــات والشــركات. ونبــذل قصــارى جهدنا 
فــي الجمع بين القطاعات األكاديمية والحكومية 
وريــادة األعمــال، لتعزيــز اســتراتيجيات التنميــة 
ــا  ــال تكنولوجي ــي مج ــكار ف ــة االبت ــع عجل ودف
المعلومــات واالتصــاالت وتعزيز موقــع اإلمارات 
كمركــز عالمــي للتميــز والريــادة. ونرحــب بهذه 
الشــراكة مــع صنــدوق تطويــر قطــاع االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات، حيث ستســاهم فــي تعزيز 
الفــرص االســتثمارية وســتلعب دوًرا فــي تطويــر 

القطــاع وازدهاره.”
ــه قــال المهنــدس عمــر المحمــود  مــن جانب
الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع االتصاالت 
ــا المعلومــات: “نتشــرف باالنضمــام  وتكنولوجي
إلــى قائمــة الشــركاء المؤسســين لهــذا الحــدث 
الــذي يهــدف لالرتقاء بالمجتمعــات عبر توظيف 
التقنيات الرقمية لتحقيق االزدهار. ويســعدنا أن 
نوصــل رســالة الصنــدوق إلــى العالــم مــن خــالل 
المشــاركين والحضــور. نحــن جــزء مــن مســيرة 
صنــع المســتقبل فــي دولــة اإلمــارات، وانطالقــًا 
مــن هــذه الحقيقــة فإننا ال ندخر جهــداً في دعم 
كل المشــاريع والمبــادرات التي توظف التقنيات 

الرقميــة وتعــزز مهارات المســتقبل. 

مريم بطي السويدي: »يوم الشهيد« عنوان للكرامة.. نستحضر 
أرواح شهدائنا البررة الذين سطروا بطوالت خلدها التاريخ

ــوان  ــوم الشــهيد« هــي عن مناســبة »ي
للكرامــة.. نســتحضر فيهــا أرواح شــهدائنا 
ــن ســطروا بطــوالت خلدهــا  ــررة الذي الب
التاريخ، وضحوا بكل غاٍل ونفيس؛ فقدموا 
أرواحهــم الطاهــرة ودمائهــم الزكيــة فداًء 
ــي  ــن الوطــن الغال ــًا لعري للواجــب وصون

وترابــه المقــدس.
إن االحتفــاء بيوم الشــهيد يمثل تكريمًا 
لشهداء الوطن وإعالًء لقيم الوفاء والعطاء 
واستذكارًا وافتخارًا بقيم التفاني واإلخالص 
والــوالء واالنتمــاء المتجذرة فــي المجتمع 
ــاء  ــدًا ووف ــة تخلي ــو بمثاب ــي، وه اإلمارات
وعرفانــا بتضحيــات وعطــاء وبــذل شــهداء 
الوطــن وأبنائــه البــررة الذيــن وهبــوا 
أرواحهــم لتظــل رايــة دولــة اإلمــارات 
ــم  ــة وه ــة عالي ــدة خفاق ــة المتح العربي
يــؤدون مهامهــم وواجباتهم الوطنية داخل 
الوطــن وخارجــه فــي المياديــن المدنيــة 

والعســكرية واإلنســانية كافــة. 
للرؤيــة  اليــوم ترجمــة  يأتــي هــذا 
الحكيمــة للقيــادة الرشــيدة التــي تقتفــي 
ــا  ــي نهضته ــة وبان ــس الدول ــى مؤس خط
ــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن  ــه ب المغفــور ل
ســلطان آل نهيــان طيب اهلل ثــراه، ولتؤكد 
علــى اعتــزاز القيــادة الرشــيدة بتضحيــات 
أبنــاء الوطــن وتفاعلهــا مــع أســر الشــهداء 
ــى  ــارات ال تنس ــة اإلم ــم وأن دول وذويه
أبــدًا أبناءهــا المخلصيــن الذيــن يقدمــون 
أرواحهــم فــداًء لهــا ويزرعــون بتضحياتهم 
الكبيــرة القيــم النبيلــة فــي قلــوب النــشء 

والشــباب وعقولهــم.
ل التاريخ في كتاب المجد والفداء  ســجَّ

أســماء كوكبــة مــن األبطــال الذيــن ضحــوا 
ــة الحــق  ــع راي ــي ســبيل رف ــم ف بأرواحه
وجعل دولة اإلمارات واحة أمن واستقرار 
ومنارة للخيــر والعطاء؛ وفي قائمة المجد 
والخلــود ُيِطــل اســم البطــل ابــن اإلمارات 
البار الشــرطي ســالم ســهيل خميــس، أول 
ــرة  ــه الطاه ــي، روى بدمائ ــهيد إمارات ش
جزيــرة طنــب الكبــرى فــي الثالثيــن مــن 
نوفمبــر عــام ١97١ وذلك قبــل إعالن قيام 
دولــة اإلمــارات بيوميــن فقط؛ فــكان قرار 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل« أن يكون 
الثالثــون مــن نوفمبــر من كل عــام احتفاء 
بيوم الشــهيد، ليمنح المناسبة قيمة خاصة 
بجعلهــا تســبق اليــوم الوطنــي لإلمــارات 
بيومين فقط، وليمثال معًا مشــهدًا متكاماًل 
وملحمــة وطنيــة تجســد حقيقــة أن فــداء 
الوطن بالروح والدم هو الســبيل الستقالل 

البــالد والــزود عــن عرينها.
لقــد أصبــح االحتفــاء بهذا اليــوم فرصة 
للتعبيــر عــن الترابط الحقيقــي بين الوطن 
والقيادة والشــعب، وستبقى دماء الشهداء 
وســام شــرف علــى جبيــن الوطــن، تذكّرنا 
دائمــًا أنــه مهمــا قدمنــا وبذلنــا في ســبيل 
الوطــن فــإن عطاءنــا يبقى متواضعــًا، وفي 
هذا اليوم، نعاهد شهداءنا البررة، مدنيين 
وعســكريين، أن تظــل تضحياتهــم أوســمة 
شــرف وعــز ورفعــة، وأرواحهــم مشــاعل 
تضــيء الطريــق لألجيــال، ونبراســًا للمجد 
والكرامة، وأن تبقى سيرتهم أنشودة فخر 
فــي حــب الوطــن والــزود عنــه، وأن يظل 
أبناؤهم وأسرهم أمانة في أعناقنا. عاشت 
دولــة اإلمــارات عزيــزة خالــدة والرحمــة 

والمجــد والخلود لشــهدائنا األبرار.

»ريسبونس بلس« القابضة تستحوذ على 
هيلث تك بقيمة بـ 9.8 مليون درهم

وكيل دائرة الطاقة : تضحيات 
شهداء اإلمارات أوسمة شرف

797 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

 أعلنــت »ريســبونس بلــس القابضــة« ش.م.خ ، أكبر مزّود 
لخدمات الرعاية الصحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
عــن اســتحواذها علــى شــركة هيلث-تــك اإلماراتيــة- احــدى 
مراكــز التدريــب الرائــدة فــي المجــال الطبي والغيــر الطبي- 

بقيمــة اجماليــة تقدر بنحــو 9.8 مليون درهــم إماراتي.
ــة  ــم كاف ــركة لتقدي ــة الش ــع رؤي ــيًا م ــك تماش ــاء ذل وج
الخدمــات المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة. وسيســاهم هــذا 
ــم  ــب الحاس ــج الجان ــى دم ــس عل ــتحواذ ريســبونس بل االس
فــي التدريــب والتطويــر الوظيفــي مــع القطــاع الرئيــس فــي 
توريــد القــوى العاملــة الطبيــة. وتؤكــد الشــركة على التوســع 
فــي زيــادة فــروع وخدمــات التقنيــات الصحيــة فــي مدينــة 
كوشــين الهنديــة ودبــي والدمــام ومســقط في العــام المقبل.

وفــي هــذا الســياق، عّلــق الرائــد »تــوم لويــس«، الرئيــس 
التنفيــذي فــي »ريســبونس بلــس القابضــة« قائــاًل: » تتمثــل 
ــة  ــة وتلبي ــة للغاي ــال حيوي ــوذج أعم ــاء نم ــي إنش ــا ف رؤيتن
الطلــب المســتمر علــى التدريــب نظــًرا لمتطلباتــه اإللزاميــة 
لتجديــد الترخيــص الطبــي للموظفين. وتتمثل إحــدى األفكار 
الرئيســية لعملية االســتحواذ هذه في توسيع خدماتنا بطريقة 
ــة مــن حيــث التكلفــة فــي قطــاع التدريــب وإضافتهــا  فّعال

إلــى خدماتنــا الشــاملة”. 
ويتابــع لويــس:« كجــزء مــن الخدمــات التــي نوفرهــا مــن 
مصــادر القــوى العاملة وأســواق توريــد القوى العاملــة لدينا، 
نسعى أيضًا إلى توفير الكثير من التدريبات الطبية والمهارات 
البســيطة المطلوبــة قبــل تقديمهــا إلــى الشــركاء الرئيســيين 
مــن مختلــف القطاعــات. ونحــن نتطلــع إلــى افتتــاح خمســة 
فــروع جديــدة لمراكــز التدريــب لهيلــث -تــك فــي كوشــين 
ــام  ــي غضــون ع ــا ومســقط ف ــس أباب ــام وأدي ــي والدم ودب

واحــد فقــط “.
تأسســت هيلث-تــك فــي يوليــو ٢٠١٤، وتــم اعتمادها من 
قبــل جمعيــة القلــب األمريكيــة، ومعهــد الصحــة والســالمة 
ــاش   ــي لإلنع ــس األوروب ــي، و Highfield ، والمجل األمريك

.NAEMT
وتشــمل الــدورات المقدمــة BLS و ACLS و PALS و 
وبرنامــج   PHTLS & Fire and Safety و   Heart Saver

مكافحــة العــدوى و CSSD ودورات CME األخــرى. 
وتم تصميم الدورات وتقديمها بأســلوب عملي باســتخدام 
أحــدث التقنيــات وأدوات التعلــم. ويوفــر االســتحواذ الجديد 
ــم أفضــل  ــة تقدي ــس القابضــة إمكاني لشــركة ريســبونس بل
المعاييــر الطبيــة فــي هــذه المنطقــة، كمــا ســيعزز التطويــر 

الوظيفــي المســتدام للمهنييــن الطبييــن.

أكــد ســعادة المهنــدس أحمــد محمــد بالعاجــر الرميثــي وكيل 
دائــرة الطاقــة فــي أبوظبــي أن تضحيــات شــهداء الوطــن األبــرار 
فــي ســبيل نصــرة الحــق والتصديــق علــى حــب الوطــن أوســمة 
شــرف علــى صــدر كل إماراتــي، فهــم القــدوة واإللهــام لمجتمــع 
يعيــش اللحمــة الوطنيــة بــكل جوارحــه حفاظــًا علــى الكرامــات 

ــوق والحريات. والحق
ــع  ــوم الشــهيد : إن جمي ــه بمناســبة ي ــح ل ــي تصري ــال ف وق
اإلماراتييــن هــم أهــل للشــهداء ولــكل فرد مــن أفــراد عائالتهم، 
ــرًا أهــل وذوي الشــهداء رمــزًا للثبــات والصبــر والعطــاء،  معتب

إذ ســتظل بطــوالت أبنائهــم حاضــرة وراســخة فــي القلــوب.
وأشــار إلــى أن قيادتنــا الرشــيدة ضربــت أروع النمــاذج فــي 
ــة  ــهداء مكان ــي الش ــت أهال ــث أول ــع الشــعب، حي ــا م عالقته
مميــزة، ومنحوهــم االهتمــام والمتابعة،عرفانــًا بتضحياتهــم فــي 

ســبيل رفعــة الوطــن.
وأضــاف ســعادته أن شــعب اإلمــارات يســتلهم مــن تضحيــات 
الشــهداء وأبنــاء الوطن البررة والبواســل، معانــي التفاني والوفاء 
واإلخــالص فــي ســبيل إعــالء المبــادئ اإلنســانية، التــي هــي نهج 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وإحــدى ركائزها فــي تحقيق 

األمــن واالســتقرار على المســتويات كافة .وام

بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي دائــرة األراضــي واألمــالك فــي دبــي 
أكثــر مــن 797 مليــون درهــم حيــث شــهدت الدائــرة أمــس تســجيل 
٢٤9 مبايعــة بقيمــة 579.7٤ مليــون درهــم، منهــا 57 مبايعــة لألراضــي 
ــل بقيمــة  ــون درهــم و١9٢ مبايعــة للشــقق والفل بقيمــة ٢٣٠.٣١ ملي

٣٤9.٤٣ مليــون درهــم. 
وقــد جــاءت أهــم مبايعــات األراضــي بقيمــة ٢٠ مليــون درهــم فــي 
منطقــة حدائــق الشــيخ محمد بن راشــد تليهــا مبايعة بقيمــة ١9 مليون 
درهــم فــي منطقــة حدائق الشــيخ محمد بن راشــد تليهــا مبايعة بقيمة 
١7 مليــون درهــم فــي منطقــة المــركاض.  وقــد تصــدرت منطقــة جبل 
علــي األولــى المناطــق مــن حيث عــدد المبايعات إذ ســجلت ٢٣ مبايعة 
بقيمــة 5٦ مليــون درهــم وتلتهــا منطقــة نــد الشــبا الثالثــه بتســجيلها 9 
مبايعــة بقيمــة ٢5 مليــون درهــم وثالثــة فــي الحبيــه الرابعة بتســجيلها 
٦ مبايعــة بقيمــة ٢9 مليــون درهــم.  أمــا فيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات 
الشــقق والفلــل فقــد جــاءت مبايعــة بقيمــة ١5 مليــون درهــم بمنطقة 
نخلــة جميــرا كأهــم المبايعــات تلتهــا مبايعــة بقيمــة ١5 مليــون درهــم 
فــي منطقــة ام ســقيم االولــى وأخيــرا مبايعــة بقيمــة ١٢ مليــون درهــم 
فــي منطقــة نخلة جميــرا.  وقد تصدرت منطقــة وادي الصفا ٣ المناطق 
مــن حيــث عــدد مبايعــات الشــقق والفلــل إذ ســجلت ٤٦ مبايعة بقيمة 
5١ مليــون درهــم وتلتهــا منطقــة مرســى دبــي بتســجيلها ٢٣ مبايعــة 
بقيمــة ٤7 مليــون درهــم وثالثة في الحبيه الرابعة بتســجيلها ١5 مبايعة 

بقيمــة ٣8 مليــون درهــم.  وام

سعيد الطاير :يوم الشهيد ذكرى مضيئة ومناسبة وطنية عزيزة

لتعزيز العالقات التجارية وفرص ائتمان الصادرات المشتركة
تعاون بين االتحاد الئتمان الصادرات ووكالة »ائتمان الصادرات اليونانية«

»غرفة عجمان« تحتفل بـ»عيد االتحاد الخمسين« بفعاليات حافلة إكسبو 2020 دبي يتخطى حاجز الـ 4.8 مليون زيارة

أكد معالي ســعيد محمد الطاير العضو 
المنتــدب الرئيــس التنفيــذي لهيئة كهرباء 
وميــاه دبــي ان يــوم الشــهيد تعتبر ذكرى 
ــا كل  ــز به ــة يعت ــبة وطني ــة ومناس مضيئ
مواطــن ومقيم علــى أرض دولة اإلمارات 
ــة المتحــدة فبطــوالت وتضحيــات  العربي
شــهداء الوطــن األبــرار الذيــن قدمــوا 
أرواحهــم فــداًء للوطــن ودفاعــًا عــن 
مكتســباته ومقدراتــه جعلــت مــن دولــة 
اإلمــارات واحــة لألمــن واألمــان فــي ظــل 

القيــادة الرشــيدة لصاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة 
حفظه اهلل و صاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي رعاه 
اهلل وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائب 

القائــد األعلــى للقــوات المســلحة.
ــذه  ــح به ــي تصري ــه ف ــاف معالي وأض
المناســبة : فــي هــذا اليــوم نجــدد العهــد 

بأن تظل تضحيات شهداء اإلمارات نبراسًا 
نهتدي به في مسيرتنا لرد الجميل للوطن 
لنسهم في الحفاظ على منجزاته ونواصل 
مســيرة التميــز من خــالل العمل المخلص 
والجــاد لتظــل راية دولــة اإلمــارات عالية 
خفاقــة علــى الدوام. ونســأل اهلل ســبحانه 
وتعالى أن يتغمد شــهداءنا األبرار بواســع 
رحمته وأن يســكنهم فســيح جناته ويلهم 
ذويهــم الصبــر والســلوان وأن يديــم على 

بالدنــا نعمــة األمــن واألمان.وام

وقعــت االتحــاد الئتمــان الصــادرات، 
ــة  ــان التابع ــة االئتم ــركة حماي ــي ش وه
ــارات،  ــة اإلم ــة بدول ــة االتحادي للحكوم
مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات 
التجــاري  التعــاون  لتعزيــز  اليونانيــة، 
ــان.  ــن اإلمــارات واليون واالقتصــادي بي

وبموجــب هــذا التعــاون، ســتدعم 
الشــركات  الصــادرات  ائتمــان  وكالتــا 
المحليــة فــي كال البلديــن والتــي تعمــل 
فــي قطاعــات الزراعــة والبنــاء والصلــب 
واأللمنيوم والسيراميك والطاقة المتجددة 
والميكانيكيــة وإدارة النفايات، وذلك من 
ــل التجــاري  ــول التموي ــر حل خــالل توفي
لدعــم نموها على الصعيــد الدولي. ومن 
شــأن هذه الشــراكة أن تســاهم أيًضا في 
دعم نمو الشــركات الصغيرة والمتوسطة 
وتعزيــز تجارة الحالل مــن خالل توظيف 
الحلــول التمويليــة والتأمينيــة المتوافقــة 

مــع الشــريعة اإلســالمية.
ــاب  ــي أعق ــة ف ــذه االتفاقي ــي ه وتأت
االجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى 
ــي  ــان مؤخــرًا والت ــن اإلمــارات واليون بي
تمثلت في اجتماع ســمو الشــيخ عبد اهلل 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون 
الدولي مع نيكوس ديندياس وزير خارجية 
اليونــان، فــي واشــنطن، واجتمــاع معالي 

الدكتــور ســلطان بــن أحمــد الجابــر وزير 
الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة مــع 
كيرياكــوس ميتســوتاكيس رئيــس الــوزراء 
اليونانــي، فــي أثينــا. واســتعرضت هــذه 
المباحثــات آفاق تعزيز عالقات الشــراكة 
االســتراتيجية بيــن البلديــن وتطرقت إلى 
العديــد مــن القضايــا اإلقليميــة والدوليــة 
ذات االهتمــام المشــترك، بمــا فــي ذلــك 
ــط  ــرق المتوس ــي ش ــورات ف ــر التط آخ

وأهميــة تعزيــز الســالم واالســتقرار فــي 
لمنطقة. ا

ــيتعاون  ــاون، س ــذا التع ــب ه وبموج
الطرفــان فــي مجــاالت التأميــن وإعــادة 
التأميــن والتأميــن المشــترك، وتبــادل 
الخبــرات وأفضــل الممارســات فــي مجال 
االكتتــاب التجــاري، وإدارة المخاطــر، 
وتحصيــل  الــدول،  مخاطــر  وتقييــم 

المطالبــات، واالســترداد.

نظمــت غرفــة تجــارة وصناعــة عجمان 
ــد االتحــاد  ــة خاصــة بمناســبة عي احتفالي
الخمســين، وذلــك فــي مقر مركــز عجمان 

لريــادة االعمــال التابــع لهــا. 
حضــر االحتفاليــة ســعادة المهنــدس 
عبــداهلل المويجعــي رئيــس مجلــس إدارة 
غرفــة عجمــان وســعادة ســالم بــن أحمــد 
النعيمــي نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وســعادة ســالم 
الســويدي المديــر العــام وموظفــي غرفــة 
عجمان وعدد من التجار وأصحاب االعمال 
والمشاريع المشاركين في المعرض الدائم 

بمركــز عجمــان لريــادة االعمــال.
وقــال ســعادة ســالم الســويدي خــالل 
كلمته اإلفتتاحية “ نحتفل اليوم بمنجزات 
خمســين عامًا من التقدم واالزدهار والتي 
ــاالت،  ــع المج ــي جمي ــا ف ــا دولتن حققته
ــًا يحتــذى بــه  ــااًل ريادي وجعلــت منهــا مث
فــي المحافــل الدولية، ويقــدم أرقى صور 
ــدى  ــان ل ــاء اإلنس ــاري وبن ــدم الحض التق
الدول، كما نســتقبل خالل هذه المناســبة 
الغاليــة علــى قلوبنا جميعًا، خمســين عامًا 
قادمــة مــن ترســيخ النجاحــات والمضــي 
قدمــًا بدولتنــا وخططهــا التنمويــة لكافــة 

القطاعات”.
مــن جانبها أكدت خولة خلفان، المدير 

التنفيــذي لقطــاع الخدمــات المســاندة 
فــي غرفــة عجمــان، حــرص الغرفــة علــى 
المشاركة في جميع المناسبات والفعاليات 
الوطنية، خاصة وأن دولة اإلمارات تحتفل 
ــرور  ــي وبم ــا الذهب ــام بيوبيله ــذا الع ه
ــد  ــى ي ــى تأسيســها عل خمســة عقــود عل
آبائنــا المؤسســين، الذيــن صاغــوا مســار 
اتحــاد دولــة اإلمــارات ورســخوا منجزاتــه 
ومكتســباته التــي يفتخــر بهــا كل إماراتــي 
وإماراتيــة علــى مــدار الســنوات الماضية. 
وشــملت فعاليــات الحفــل العديــد مــن 
العروض واألنشطة تضمنت عروض الفرقة 
الحربية، إلى جانب تنظيم معرض “معالم 

مــن بــالدي”، كمــا تــم إقامة ســاحة الفن. 
باإلضافــة علــى تنظيــم مجموعــة مــن 

المســابقات الثقافية. 
وعلــى هامــش االحتفاليــة قــام ســعادة 
مجلــس  وأعضــاء  المويجعــي  عبــداهلل 
االدارة بتفقــد المعــرض الدائــم فــي مقــر 
مركــز عجمــان لريــادة االعمــال واإلطــالع 
ــد  ــث أك ــال، حي ــاريع والمح ــى المش عل
الحضــور علــى دور المعــرض فــي توفيــر 
منصة تســويقية مســتدامة لرواد ورائدات 
ــم  ــان، وتقدي ــارة عجم ــي إم ــال ف األعم
التســهيالت والمزايــا المحفــزة لقطــاع 

ــتثمار.   ــال واالس األعم

ســجل إكســبو ٢٠٢٠ دبي زيــادة ملحوظة 
فــي عــدد الزيارات بعــد مرور شــهرين على 
انطالقه، حيث كشــفت األرقــام الحديثة عن 
٤ مالييــن و7٦٦ ألفــًا و٤١9 زيــارة حتــى ٢8 
نوفمبــر الجــاري، مــع زيــادة ملحوظــة فــي 
اإلقبــال علــى الحفالت الفنيــة والثقافية التي 
استضافتها منصات الموقع، وحضور األحداث 
الترفيهيــة والرياضيــة الكبــرى التــي عقــدت 
ــة، مــع طــرح عــرض  ــرة الماضي خــالل الفت
تذكرة أيام األســبوع لشــهر نوفمبــر الجاري، 

الــذي القــى إقبــاال كبيــرًا مــن الجمهور.
وشــهدت منصــة اليوبيــل أســبوعا ترفيهيا 
ــيقية  ــات الموس ــات واإليقاع ــا باالنغم مليئ
المحببــة لمجموعــة مــن كبــار نجــوم الفــن 
فــي العالــم العربــي، مثل المطــرب الكويتي 
الكبيــر عبداهلل الرويشــد، والمغنــي المصري 
الشــهير محمــد حماقي، بينمــا أحيت كوكبة 
مــن الفنانيــن حفــالت تنوعت بيــن العروض 
الكالسيكية الراقية والكوميدية التي أشعلت 
األجــواء بالبهجــة، وألهبت مشــاعر الحضور.

وعلــى صعيــد العــروض العالمية الشــيقة 
التــي تــم تقديمها مؤخرا في إكســبو ٢٠٢٠، 
حظــي أعضــاء فرقــة أوركســترا »أكاديميــة 
تياتــرو أال ســكاال« المرموقة، بحفــاوة بالغة 
مــن جمهــور مســرح دبــي ميلينيــوم، بينمــا 

اختتمــت فرقــة ريفردانــس اإليرلندية، التي 
تشــتهر بعرضهــا الموســيقي الراقــص الحائــز 
علــى جائــزة غرامي، سلســلة عروضهــا التي 
ــي  ــرض ختام ــرة، بع ــدادًا غفي ــت أع اجتذب
مميــز، تــم تحضيــره خصيصا إلكســبو ٢٠٢٠ 

واســتضافته منصــة اليوبيل.
للشــطرنج،  العالــم  بطولــة  وتشــهد 
ــطرنج  ــي للش ــاد الدول ــا االتح ــي ينظمه الت
فــي مركــز دبــي للمعــارض، حاليــًا، والتــي 
انطلقــت يــوم ٢٤ نوفمبــر وتســتمر حتى ١٦ 

ديســمبر المقبــل، اهتمامــًا منقطــع النظيــر 
مــن الالعبيــن والجماهير على حٍد ســواء، إذ 
ستشــهد البطولة، التي تعــد واحدة من أبرز 
الفعاليات العالمية الخاصة بلعبة الشــطرنج، 
دفــاع النرويجــي ماغنــوس كارلســن، حامــل 
لقــب بطولــة العالم، عن لقبه أمام الروســي 
ــح  إيان نيبومنياتشــي، الفائز بمســابقة الترشُّ
»كانديديتــس تورنامنــت«، حيــث يتنافــس 
ــغ  ــة تبل ــزة مالي ــوز بجائ ــى الف ــان عل الالعب

قيمتهــا ٢.5 مليــون دوالر أميركــي.

دبي - الوطن

عجمان - الوطن
دبي - الوطن

الشراكة تساهم في تكريس 
مكانة اإلمارات كواحدة من 
أسرع أسواق تكنولوجيا 
المعلومات نموًا في العالم

االتفاقية تعزز المبادرات 
االستراتيجية وتدعم بناء مجتمع 

قائم على المعرفة والبحث والتطوير 
وتشجيع المشاريع الوطنية

أبوظبي - الوطن

دبي - الوطن

أبوظبي - الوطن
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»حول اإلمارات« تفتتح فرعها الجديد في »دلما مول« أبوظبي

50 طريقة لالحتفال بعيد االتحاد الخمسين في موشنجيت دبي

أسواق للتجزئه تحتفل بعيد االتحاد الخمسين من خالل 
تشغيل أسواق مارت بالكامل من قبل فريق إماراتي

بالتعاون بين اإلمارات وجمهورية كوريا
إطالق برنامج تدريبي متخصص لبناء الكفاءات الوطنية في 

قطاع ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

كــازا ميــالنو تحتـفل بعــامــها الثــانـي

 افتتحت »حول اإلمارات للمفروشات 
المنزليــة«، العالمــة التجاريــة المحّلية 
الرائــدة فــي مجــال األثــاث الداخلــي 
والخارجي على صعيد المنطقة متجرها 
الجديــد فــي دلمــا مــول، أبــو ظبــي، 
والــذي تــم ســيتم إطالقــه رســمًيا يوم  
٢9 نوفمبــر ٢٠٢١ ليكون متجرها رقم 
٢٢ فــي دول مجلس التعاون الخليجي 
ورقــم 5 فــي أبوظبــي ورقــم ١7 فــي 

اإلمــارات العربيــة المتحدة.
وبمناســبة االفتتــاح، يقــدم المتجــر 
الجديــد عرضــًا مميــزًا تحــت اســم 
»تســوق مجانــا« فــي الفتــرة مــن ٢9 
نوفمبر ٢٠٢١ وحتى 5 ديســمبر ٢٠٢١ 
حيــث يتــم منح العمالء فرصة تســوق 
مجاني من خالل الحصول على قسيمة 
شــراء تعــادل المبلــغ الــذي ينفقونــه، 
والتــي يمكنهــم اســتردادها فــي نفس 
اليــوم عنــد الشــراء التالــي أو فــي أي 

وقــت قبــل تاريــخ 7 ديســمبر ٢٠٢١.
الفــرع الجديــد فــي أبوظبــي الــذي 
يمتد على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع، هو 
جــزء من إســتراتيجية التوســع الخاصة 
بحول اإلمارات لتوسيع نطاقها وتعزيز 
وجودهــا فــي المنطقــة، ويأتــي نتيجة 
لشــعبية العالمــة التجاريــة المتزايــدة 
ــى  ــب عل ــادة الطل فــي اإلمــارات وزي
ــات  ــي الجــودة والتصميم ــاث عال األث
المعاصــرة والفريــدة مــن نوعها حيث 
تقــدم العالمــة مجموعة اســتثنائية من 

مجموعــات األثــاث واإلكسســوارات 
المتنوعــة التــي تتميــز باألناقة بأســعار 
تنافســية وأفضــل قيمــة شــرائية لتلبي 
مختلــف االحتياجــات لتصميــم منــازل 

األحالم.
وفــي تعليقــه علــى افتتــاح الفــرع 
الجديد، قــال محمد كاتاواال، المدير 
المالي للمجموعة: »يسعدنا أن نكون 
فــي دلمــا مــول حتــى نكــون بالقرب 
مــن عمالئنــا األوفيــاء فــي أبوظبــي. 
نتطلع إلى الترحيب بهم الستكشــاف 
أحــدث مجموعاتنــا األثــاث المنزلــي 
واإلكسســوارات واالســتمتاع بتجربــة 
تســوق استثنائية مع منتجات متميزة 
حصريــة فــي التصميــم، وفريــدة مــن 
نوعهــا في األناقــة وذات جودة عالية 

وبأســعار مناســبة للجميع”.
ــا  ــي دلم ــد ف ــرع الجدي ــدم الف يق
مــول، أبوظبــي  مجموعة واســعة من 
أنمــاط التصاميم  واألقمشــة واأللوان 
الحديثــة، ممــا يميز العالمــة التجارية 
فــي مجموعتهــا المعاصــرة المميزة.

تأسســت فــي عــام ١99٢، “حــول 
المنزليــة”  للمفروشــات  اإلمــارات 
ــات  هــي واحــدة مــن أفضــل العالم
التجاريــة الرائــدة فــي مجــال األثــاث 
والمفروشــات فــي اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة. نجحــت العالمــة التجاريــة 
فــي الجمــع بيــن رؤيتهــا والمعرفــة 
ــا  ــق مكانته ــة لخل ــة الصناعي والدراي
ــث  ــال تأثي ــي مج ــدة ف ــركة رائ كش

ــازل فــي المنطقــة. المن

إذا كنــت تتطلــع لالحتفال بعيد االتحاد 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  الخمســين 
المتحــدة ٢٠٢١ ؛ فــإن موشــنجيت دبــي، 
أكبــر منتــزه ترفيهي مســتوحى من ســينما 
هوليــوود في منطقة الشــرق، هي المكان 
المناسب حيث توفر العديد من الخيارات 
المتنوعــة والتجــارب الشــيقة. تماشــيًا مع 
روح االحتفــاالت التاريخيــة بعيــد االتحــاد 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  الخمســين 
المتحدة، كشــفت موشنجيت دبي النقاب 
ــال  ــا لالحتف ــاب إليه ــبًبا للذه ــن 5٠ س ع
بهذه المناســبة الغالية على قلوبنا جميعًا. 
خــالل عطلــة نهايــة األســبوع وإجــازة 
عيــد االتحــاد الخمســين لدولــة اإلمــارات 
العربية المتحدة )١ ديسمبر - ٤ ديسمبر(، 
ــات  ــتمتاع بالفعالي ــوف االس ــن للضي يمك
ــة فــي  المســتوحاة مــن أفالمهــم المفضل
خمــس مناطــق عالميــة المســتوى تجســد 

الحيــاة ألفــالم الشــهيرة.
تضم موشــنجيت دبي أكثر األفعوانيات 
إثــارة فــي دولــة اإلمــارات، وهــي تنقلــك 
إلــى عالــم جديــد مــن األلعاب التــي حتمًا 
ســتزيد مــن مســتوى األدريناليــن خصوصًا 
مــع اقترابــك مــن الحديقة بســرعة البرق. 
لكــن المتعــة ال تنتهي معهــا فهناك العديد 
مــن الجــوالت العائليــة الممتعــة لألطفــال 
أبرزهــا االحتفــال حــول بركــة شــريك، أو 
ــي  ــق أو االنطــالق ف ــع البطاري ــج م التزل

رحلــة استكشــافية عبــر النهــر.
تقدم موشنجيت دبي تجربة ترفيهية ال 
مثيــل لهــا؛ مع العــروض الرائعــة وعروض 
الشــوارع التــي حتمًا ســتبهر الــزوار. وهي 
تضــم عــروض جديــدة رائعــة باســتخدام 
ــدأ.  ــرات ولنب ــر والكامي األضــواء والتصوي
يمكن للزوار أيًضا مشــاهدة العروض التي 

تجمع بين الشــرق والغــرب، حيث يرقص 
الفنانــون للوصــول إلى أرقــام بوليوود في 
موشــنجيت فــي بوليــوود. أخيــًرا وليــس 
آخًرا، ســتعرض ســتريت بيتز رقصة مثيرة 
ــم  ــرز فــرق الرقــص فــي دبــي. ت بيــن أب
تصميم كل هذه العروض حصرًيا لالحتفال 
بعيــد االتحــاد الخمســين لدولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحدة.
عــالوة على ذلك، ســتكون الشــخصيات 
الســينمائية المحبوبــة فــي انتظــار الزوار، 
حيــث يمكنكم مشــاهدة الوحــش األخضر 
المفضل لديكم، وصديقه المقرب والحمار 
الكوميــدي والســنافر المحبوبيــن والتنيــن 
المــرح وغيرهــم الكثيــر. رحــب بهــم فــي 
تجربة مميزة والتقط صور ســيلفي معهم.  
ــي،  ــزه موشــنجيت دب ــي منت ــر ف يتوف
أشهى وأطيب المأكوالت من جميع أنحاء 
العالــم لتلبيــة أذواق الجميــع. من النودلز 
ــر  ــى البرغ ــة إل ــزا اإليطالي ــة والبيت الصيني
األمريكــي والشــاورما الشــهية من الشــرق 

األوســط، باإلضافــة إلــى لخبــز اللذيــذ من 
ــوان مثــل الخبــز  مختلــف الثقافــات واألل
المحلــي الــذي تشــتهر به دولــة اإلمارات. 
وبمناســبة موســم االحتفاالت فقد أطلقت 
موشــنجيت دبي قائمة خاصة لألطفال في 
فيــري ســميرفي كافيــه مقابــل 5٠ درهًمــا 
فقــط وهي تتضمن هدية مفاجأة للصغار!
ــر العــام  ــال دينيــس باســكال، المدي ق
الترفيهــي:  دبــي  موشــنجيت  لمنتــزه 
“إننــا نلحــظ احتفــاالت اإلمــارات العربية 
ــن  ــد االتحــاد الخمســين م المتحــدة بعي
خــالل ضمــان تجربة ضيوفنــا لقضاء وقت 
مذهــل ال ُينســى فــي منتــزه موشــنجيت 
دبــي الترفيهــي. ونحــن علــى يقيــن مــن 
مــن  العديــد  والعديــد   5٠ هنــاك  أن 
األســباب لالحتفــال معنــا بالعيــد الوطنــي 
واالســتمتاع بالحماســة الوطنية واألنشطة 
الثقافيــة والديكــورات. يضمــن المقيمون 
والســياح فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة 

قضــاء وقــت ممتــع.

فــي عيــد االتحــاد الخمســين لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة تحتفل أســواق 
للتجزئــة هــذه الســنة بشــكل مختلــف من 
خالل تجربة عالية الجودة في بيئة تســوق 
مميزة، حيث ســيتم تشــغيل أســواق مارت 
)الورقــاء ٣( بالكامــل مــن قبــل فريــق مــن 
مواطنيــن دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 
لخدمة العمالء طوال شــهر ديسمبر ٢٠٢١.

تلتزم أسواق بخدمة المجتمعات المحلية 
منــذ انطالقتهــا األولــى، وتأمل أســواق من 
خــالل فعاليــة عيــد االتحــاد الخمســين فــي 
تعزيــز ثقتهــا ودعمهــا للمجتمــع، وتعتبــر 
أســواق أن هــذه مجــرد خطــوة أولــى فــي 
خطة طويلة األمد لتعزيز وتشجيع مواطني 
دولة اإلمــارات العربية المتحــدة لإلنضمام 
إلــى قطــاع البيــع بالتجزئــة. تأمــل أســواق 
فــي زيــادة االهتمــام بقطــاع التجزئــة مــن 
ــى  ــة وتشــجيعهم عل ــي الدول ــل مواطن قب
المشــاركة ليكونــو جــزءًا فاعــاًل فــي هــذا 

القطــاع الحيــوي في المســتقبل.
كما ويســتمر هذا النشــاط الوطني لمدة 

شــهرًا كامــاًل فــي أســواق وهــو مثــال حــي 
علــى القيمــة الكبيرة التي يمكــن لمواطني 
دولــة اإلمــارات إضافتهــا علــى قطــاع البيع 
بالتجزئــة. وتســتقبل أســواق المزيــد مــن 
المواطنيــن اإلماراتييــن مــن جميــع أنحــاء 
اإلمــارات لالنضمــام إلــى الفريــق وتنميــة 

مســتقبل تجــارة التجزئــة فــي الدولة.

ــى إعــالن  ــًا عل ــرور 5٠ عام بمناســبة م
تأســيس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة، 
تحتفل “أســواق” وعلــى طريقتها من خالل 
التركيــز على كل من المواطنين والمقيمين 
فــي الدولــة، وذلــك وفقــًا لرؤيتهــا القائمــة 
ــع  ــرر المجتم ــي تطوي ــى المســاهمة ف عل

لمحلي. ا

أكــد معالــي الدكتــور أحمــد بالهــول 
الفالســي وزيــر دولــة لريــادة األعمــال 
والمشــاريع الصغيرة والمتوســطة، أن دولة 
اإلمــارات ومنــذ قيامهــا تضع االســتثمار في 
رأس المــال البشــري فــي مقدمــة أولوياتهــا 
االســتراتيجية، حيث تعمل بصفة مســتمرة 
علــى تطوير قدراته ومواهبه، لبناء كفاءات 
وطنيــة واعــدة وتأهيلها لتكــون قادرة على 
قيــادة مســيرة التنمية المســتقبلية وتطوير 
منظومــة السياســات والتشــريعات الوطنيــة 

إلــى أرقــى المســتويات العالميــة.
جــاء ذلــك خــالل حفــل إطــالق البرنامج 
التدريبي لبناء الكفاءات التخصصية الوطنية 
ــرة والمتوســطة  ــل المشــاريع الصغي لتموي
ــة )KSP( بالتعــاون  والمشــتريات الحكومي
ــا،  ــة كوري ــارات وجمهوري ــة اإلم ــن دول بي
والــذي يأتــي فــي إطــار االتفاقيــة الموقعــة 
اإلماراتيــة ووزارة  االقتصــاد  بيــن وزارة 
االقتصاد والمالية في جمهورية كوريا خالل 
ســبتمبر من العام الماضي ٢٠٢٠، ويشــتمل 
البرنامــج على ٣ أهداف رئيســية ١( إنشــاء 
إطــار مؤسســي لتمويــل الشــركات الصغيرة 
ــات  ــام مؤسس ــة نظ ــطة، ٢( تقوي والمتوس
تمويل المشــاريع الصغيرة والمتوســطة، ٣( 
إدخــال نظــام المشــتريات الحكومية لتنمية 

ــركات القطاع. ش
ــى  ــور الفالســي إل ــي الدكت ــار معال وأش
حرص وزارة االقتصاد على مواصلة جهودها 
بالتعــاون مــع شــركائها علــى المســتوى 
االتحادي والمحلي لتحقيق أهداف “مشاريع 
الخمســين” وتعزيــز تنافســية بيئــة األعمال 
فــي الدولــة وتنميــة قطــاع ريــادة األعمــال 
والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وزيــادة 
مســاهمته فــي الناتــج الوطنــي اإلجمالــي، 
مشيرًا إلى أن البرنامج سيعمل على تحقيق 
نقلــة نوعيــة فــي هــذا القطاع الحيــوي من 
خــالل نقــل المعرفــة مــن التجربــة الكورية 
والتي تعد أحد أفضل الممارسات العالمية، 
ــج  ــي البرنام ــاركين ف ــه المش ــًا معالي داعي
ــف  ــى االســتفادة بشــكل مكث ــي إل التدريب
مــن البرنامــج وتعزيــز قدراتهم للمســاهمة 
فــي بنــاء نظــام متقــدم جديــد فــي الدولــة 

لتمويــل المشــاريع الصغيرة والمتوســطة.
ومــن جانبــه، قــال ونــج – ســيوب زين، 
 KSP رئيــس الفريــق الكــوري لــدى برنامج
مــع الجانب اإلماراتي، أن البرنامج يســاهم 
فــي تقويــة العالقــات والتعــاون بيــن دولــة 
اإلمارات وجمهورية كوريا من خالل تقديم 

أفضــل الخبــرات الكوريــة مــن العديــد مــن 
الجهــات والمؤسســات الكوريــة، ممــا يؤكد 
ــز  ــي تعزي ــج ف ــذا البرنام ــة ه ــى أهمي عل

عالقــات التعــاون بيــن البلدين.  
ويســاهم البرنامــج التدريبــي المتخصص 
فــي صقــل المهــارات الوطنيــة مــن خــالل 
نقــل التجــارب العلميــة والعمليــة الناجحــة 
لقطاع ريــادة األعمال والمشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة فــي كوريــا والتــي مــرت بهــا 
ــن  ــة م ــى االن، بداي ــام ١9٦١ وحت ــذ ع من
وضــع السياســات والتشــريعات واإلجراءات 
التحفيزيــة واالبتكار والتصنيع والتكنولوجيا 
المتقدمة وقطاع ريادة األعمال والمشــاريع 

الصغيرة والمتوســطة. 
ويعــد البرنامــج التدريبــي المكثف الذي 
تبلــغ مدتــه ٦ أشــهر فرصــة مهمــة لكافــة 
المشــاركين المواطنيــن لالســتفادة القصوى 
من التجربة الكورية حول تسويق منتجاتهم 
وابتكاراتهم في األسواق المحلية والخارجية، 
ونقــل المعرفــة حــول كيفيــة التغلــب على 
التحديــات التي تواجــه قطاع ريادة األعمال 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى 
العالــم، والتعــرف على قصص نجاح القطاع 
بالتعــاون مــع الجهات الحكوميــة في كوريا 
والســبل التــي ســاهمت فــي التغلــب علــى 
تلــك التحديــات مــن خــالل توفيــر الدعــم 
والتســهيالت الضروريــة بمــا اشــتمل علــى 
تخصيص حصص من المشــتريات الحكومية 
لتمكيــن الشــركات مــن تحقيــق النمــو 

االقتصــادي الــذي تصبــو إليه.  
يهــدف البرنامــج التدريبــي إلــى تعزيــز 
الصغيــرة  الشــركات  قطــاع  تنافســية 
والمتوسطة وريادة األعمال من خالل إيجاد 
ممكنــات تســرع آليــات التمويــل وتطويــر 
نمــوذج جديــد لتمويل المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة. وسيعمل البرنامج على تمكين 
مــا يزيــد عــن ١5 مواطنًا ومواطنــة ممثلين 
ــة  ــة معني ــة ومحلي ــة اتحادي ــن ١٢ جه ع
بقطــاع ريــادة األعمــال المشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة والمشــتريات الحكوميــة مــن 
الوصــول إلــى توصيــات مشــتركة تتناســب 
مــع بيئــة األعمــال فــي الدولــة باالســتفادة 
مــن التجربــة الكوريــة، وهــو مــا من شــأنه 
ــك  ــة تل ــن كاف ــات النظــر بي ــب وجه تقري
الجهــات لصياغــة نمــوذج جديــد للتعامــل 
مع تمويل المشــاريع الصغيرة والمتوســطة 
والمشــتريات الحكوميــة بالدولــة وتعزيــز 
مكانتهــا العالمية وتحقيق النمو االقتصادي 

انســجامًا مــع مشــاريع الخمســين.
يذكر أن قطاع ريادة األعمال والمشاريع 
ــن  ــبته م ــغ نس ــطة يبل ــرة والمتوس الصغي
إجمالــي الشــركات فــي كوريــا نحــو %99، 
ــة  ــي الدول ــاع ف ــم القط ــدر حج ــا يق بينم
بنحــو 98.5% مــن إجمالي الشــركات بدولة 

اإلمارات.

احتفلــت كازا ميالنــو، العالمــة التجارية 
الرائدة في مجال األدوات الصحية والبالط 
الفاخــرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحدة، بالذكرى السنوية الثانية لتأسيسها 
بمجموعــة مــن اإلعالنــات الجديــدة خــالل 
الحدث الذي نظمته في العنوان - مرســى 

دبــي، فــي ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١.
ــوم  ــر بمفه ــي تفتخ ــرض الت ــة الع صال
بأحــدث  تتميــز  واإلحســاس،  اللمســة 
المنتجــات الرائعــة مثــل البــالط الذهبــي 
عيــار ٢٤ قيراًطــا وأحــواض االســتحمام 
والحنفيــات  للــدش  العمليــة  والتجربــة 
وكوريــان، والتــي نــادًرا ما تكــون وجدت، 
أعلنــت عــن دخولهــا فــي مجــال التجــارة 
اإللكترونيــة من خالل موقع ويب مخصص 
ســيتم إطالقــه قريًبــا إلــى جانــب تطبيــق 
جــوال. من خــالل هذه الخطــوة، فإن كازا 

ميالنــو، المشــروع الشــاب لمــدة عاميــن 
بقيادة السيد محمد أزهر ساجان، بالتأكيد 
على اســتعداد لنقل ســوق تحسين المنازل 

الفاخــرة إلــى المســتوى التالــي. 
هــذه العالمة التجارية بالتجزئة، تعرض 
ــة مــن أحــواض الغســيل،  تشــكيلة حصري
البــالط / األلــواح  الصنابيــر،  الدشــات، 
واألســطح الصلبــة المصممــة بشــكل فريــد 
ــة  ــة تجاري ــن ٤٠ عالم ــر م ــل أكث ــن قب م
 Versace ، Devon ،عالميــة بما في ذلــك
 & Devon ، Roberto Cavalli ، Cristal
Bronze ، Maison & قامت Valentina و 
كوريــان® جنًبا إلى جنب مع مجموعتهما 
الخاصــة مــن األدوات الصحيــة التي تتمتع 
ــة  بتصميــم وتجميــل المســاحات الخارجي
ــات المســابح والمناظــر  ــن خــالل خدم م
الطبيعية المصممة حسب الطلب والباركيه 
مــن Corà. ليــس ذلك فحســب، فالعالمة 
التجاريــة تخطط أيًضا لتقديم قســم جديد 

.Arredoألســطح المطبخ بالشــراكة مــع٣
ــوج  ــالق كتال ــا إط ــدث أيًض ــهد الح ش
ــة  ــدم مجموع ــذي ق ــة وال ــب للغاي مرتق
جديــدة مــن األدوات الصحيــة والبــالط 
ــارت  ــي أث ــد والت ــكل معق ــة بش المصمم
إعجــاب المصمميــن الداخلييــن الذيــن 

ــدث. ــروا الح حض
ــارب  ــر تج ــجان: »نبتك ــر س ــال أزه ق
معيشــية فريــدة للنــاس مــن خــالل باقــة 
ــة  ــات المصمم ــة والخدم ــا الرائع منتجاتن
حســب الطلــب، وال نهــدف إال إلى الكمال 
المطلــق«. بعــد الكثيــر مــن اإلقناع بشــأن 
الســماح لنــا بالدخــول إلــى صالــة العــرض 
فــي أبــو ظبي المقــرر إطالقها فــي النصف 
األول من ديســمبر ٢٠٢١، كان كل ما قاله 
ــة  ــام صال ــواب أم ــح األب ــا نفت ــو »بينم ه
العــرض الجديدة، يمكنك أن تشــهد إضفاء 
الطابــع الرســمي علــى شــراكتين ضخمتين 

فــي عالــم األدوات الصحيــة.

دبي - الوطن

دبي - الوطن

دبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

دبي - الوطن

الفالسي: االستثمار 
في رأس المال البشري 
في مقدمة أولوياتها 

االستراتيجية لبناء كفاءات 
وطنية واعدة قادرة على 

قيادة مسيرة التنمية

البرنامج يحقيق نقلة في ريادة األعمال الوطنية.. وندعو المشاركين 
إلى تعزيز قدراتهم للمساهمة في بناء النظام التمويلي

عدد من مواطني الدولة يمثلون 12 جهة اتحادية ومحلية معنية 
بقطاع ريادة األعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة
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العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اقتصاد

23 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة نانيش تريد م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٨٤٥١«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
إلغاء تسجيل  بطلب  تقدمت  قد  إنترناشونال م.م.ح،  ألينجا  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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٣٨٥٥«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة تارافا تريدينغ م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٨١٥٨«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة إيه جي بي إم م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٦١٥١«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة اوريكس كونسولتينغ 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٦٦٤٩«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة بوما استديوز م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٤٦٤٩«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
إلغاء  بطلب  تقدمت  قد  م.م.ح،  كونسولتانسي  روبينسون  شركة  بأن 
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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٤٢٦٨٣«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة اريز تيليكوم اند تريدنغ كورب 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٢٩٠٨٢«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
إلغاء  بأن شركة إن إل إكسبورت ش.م.ح ـ ذ.م.م، قد تقدمت بطلب 
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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٨٤٥٤«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
تقدمت  قد  ذ.م.م،  ـ  سوليوشنز ش.م.ح  مانجمنت  ستيباب  شركة  بأن 
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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٦١٥٧٨«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
انتربرايس م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل  بأن شركة جار اهلل 
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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٧٩٥٩«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة فونيكس انترناشونال تريدينغ 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٦٥٠٢«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة مايسبكس 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦١٨٧٧٤«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة توريد مي ش.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٣٩٩٨«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة إنفراتريد إس سي إس بي فرع شركة أجنبية، 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٥٨٩١٣٨«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة إنترناشونال بزنس سوميتس 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٥٨٧٦٢٨«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة وايت اسفالت تريدينغ 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٩٨٧٧«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة بيسونيا انترناشونال 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٨٠٢٢«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
إلغاء تسجيل  بأن شركة ويشيت سوليوشنز م.م.ح، قد تقدمت بطلب 
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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٩٨٣٨«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة نوفو هوسبيتاليتي 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٦٠٦٨٤«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة العالمة كونسولتانتس إنجنيرينغ 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٦٠٩٤٢«
اإلقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
»راكز« بأن شركة سوبرانوس م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
باعتراضه  يتقدم  أن  اإلعتراض  لديه مصلحة في  الشركة، ولكل من 
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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٦٠٨٦٠«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
إنترناشونال كونسولتينغ ش.م.ح ـ ذ.م.م، قد  بأن شركة زيل آند وين 
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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٦٠٠٢٥«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة جتكونسل ليقل كونسولتانتس 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٦٠٩٤٥«

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٠/٥٣١ تجاري كلي، بسداد 

المبلغ المنفذ به وقدره »١١٧٦٢٩٢٫٠٤ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ نور بنك »مساهمة عامة« بنك نور اإلسالمي »ش.م.ع« سابقًا عنوانه 
اإلمارات، إمارة دبي، بر دبي، شارع الشيخ زايد، مكتب رقم ٨٠١، ملك إعمار العقارية

ويمثله جابر راشد محمد جابر راشد السالمي
المطلوب إعالنه فيكتور ماريو فينسنت فيرنانديس عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، بر 
 Customer Service BLDG Dewa- دبي، شارع الحضيبة، فيال الكاظم بالقرب من

Mario@finelineme.com - ٠٥٠٦٢٥٩٠٤٨ -
موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ 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
تأمين ال يقل عن  ايداع  الشراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي   
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 
الممتلكات: شقة سكنية رقم األرض: ١٢  بيان أوصاف  يلي  المحكمة. وفيما  خزينة 
المنطقة: الخليج التجاري، اسم المبنى: بايز ووتر بي امنيات، رقم العقار: ٢١٢ رقم 

المبنى: ١  المساحة: ١٦١,٦٢ متر مربع، المبلغ: ١٫٢٤٨٫٧٩٠٫٠٣ درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
 رقم ١٢٠٤/٢٠٢١/٢٠٧ - تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/٢٥٤ عقاري كلي، والمعدل 
باالستئناف رقم ٢٠١٩/٣٩٧ استئناف عقاري، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٣٦٩٧٦١٦ 

درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ راماكانت فارشيني راميش شاندرا وآخرون عنوانه الموطن المختار: مكتب/ 
جميلة المهيري للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بإمارة دبي - منطقة ديرة، شارع 
بورسعيد، برج بيزنيس أفينيو، مكتب رقم ٢١١ ويمثله جميلة سعيد ماجد سعيد المهيري

المطلوب إعالنه جي أند كو للتطوير العقاري ش.ذ.م.م - منطقة حرة
عنوانه اإلمارات العربية المتحدة،  إمارة دبي، بر دبي، مدينة دبي لإلعالم، بناية جت 
واي، بلوك b الطابق السادس، بناية مطعم جدودنا، ٠٥٠٤٥٠٧١٠٢ - ٠٤٣٥٤٤٤٤٥ - 

info@Gcopropties.com
موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ 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
تأمين ال يقل عن  ايداع  الشراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي   
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: أرض وماعليها من بناء- المنطقة: 
ند الشبا األولى- رقم األرض: ٧٦٧ رقم البلدية: ٧٣٤١-٦١٨ المساحة: ٥١٢٫٠١ متر 

مربع- القيمة الكلية: ٦٠٠٠٠٠٠ درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم ٦٨٢/٢٠٢٠/٢١١ - تنفيذ عقاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢٧
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقم ١+٢٠٢٠/٤ لجنة قضائية خاصة، 

بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »١٦٣٢١٦٤١٫١٦ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ شرينة أحمد سيف الذيب الحميري عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، بر دبي، 

دبي، شارع الشيخ زايد، مبنى برج جروزفينر، شقة ١٢٠٧، قبل كراون بالزا
ويمثله محمد عبيد خلفان الرضة السويدي المطلوب إعالنه سعيد مطر سعيد بن بليلة 
عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، الممزر، ديره، دبي، شارع رقم ٤٧م، مبنى فيال رقم ٢٠، 

Saeedmbb@gmail.com - شقة فيال رقم ٢٠، فيال رقم ٢٠، ٠٠٩٧١٥٠٦٢٥٤٥٥٥
موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٥٫٠٠ م وفي االيام الثالث 
التالية ان اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه لدى الجهة التي انيط بها 
)http://www.emiratesauction.ae البيع )شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها االلكتروني

المزايدة  الثمن االساسي قبل دخول  ايداع تأمين ال يقل عن ٢٠٪ من  الشراء   وعلى راغبي 
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: شقة سكنية المنطقة: الخليج 
التجاري، رقم األرض: ٧١ رقم البلدية: ٦٨٠١-٣٤٦ المساحة: ٢٢٥٫٤٣ متر مربع، رقم المبنى: 

٦، اسم المبنى: باي سكوير ٠٦، رقم الوحدة: ٢٠٧، بمبلغ: ٢٫٢٤٠٫٠٩١٫٢٢ درهم
نوع العقار: شقة سكنية المنطقة: الخليج التجاري، رقم األرض: ٧١ رقم البلدية: ٦٨٠١-٣٤٦ 
المساحة: ١٧٦٫١١ متر مربع، رقم المبنى: ٦، اسم المبنى: باي سكوير ٠٦، رقم الوحدة: 

٢٠١، بمبلغ: ١٫٧٧٧٫٢٩٣٫٩٤ درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم ١٠٩٧/٢٠٢١/٢٠٨ - تنفيذ مدني

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٢٠٠٤ أمر أداء، بسداد 

المبلغ المنفذ به وقدره »١٫٢٤٣٫٣٦٨٫٦٣ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.
بر دبي،  إمارة دبي،  اإلمارات،  نادر محمد عبداهلل فكري عنوانه  التنفيذ  طالب 
دبي، منطقة أم سقيم ٢، شارع العزال، فيال رقم ٣٩، رقم  مكاني: ٤٠٨٤٨٩٣٦٣٩
المطلوب إعالنه محمد أويس نجم محمد نجم الهدى عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، 
بر دبي، دبي، منطقة الثنية الخامسة، بناية ليوا هايتس، مكتب رقم ٢٣٠٦، رقم 

najam@ventureh.com - مكاني: ١٣٤٤٣٧٤٧٨٤ - ٠٥٥٥٥٨٦٣١٦
العقارية ش ذ م م -  المنفذ ضدها فينتشر هورايزن للوساطة  موضوع اإلعالن 

فرع م د م س
 انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ 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:

األرض: ٨٣٣  األول، رقم  المنطقة: معيصم  بناء  العقار: أرض وماعليها من  نوع 
رقم البلدية: ٠ - ٦٨٥ المساحة: ٨٥٧٫٦٩ متر مربع، التقييم: ٥٠٠٠٠٠٠ درهم

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
 رقم ٢٦٤٦/٢٠٢١/٢٠٧ - تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١ – الخدمات الهندسية التقنية )ش.ذ.م.م( 
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعى الحصاد لتجارة االدوات الكهربائية ومواد البناء 
ويمثله محمد عبداهلل العبيدلي 

بتاريخ  االبتدائية  دبي  قررت محكمة  فقد  أداء  أمر  استصدار  طلب 
٢٠٢١/٠٨/٣٠ بإلزام المعروض ضده بسداد مبلغ ١١٣,٦١٨,٠٨ )مائة 
وثالثة عشر الف وستمائة وثمانية عشر درهما وثمانية فلس فقط الغير( 
والفوائد القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بأمر 
مشمول بالنفاذ المعجل دون شرط الكفالة مع إلزام المعروض ضده 

بالرسوم والمصاريف ومبلغ ١٠٠٠ مقابل اتعاب المحاماة.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر 
٥٤٧٧/٢٠٢١/٦٠ امر أداء 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المنفذ ضدهما ١- جلف غلوري للخدمات البحرية )ش.م.ح( 
ـ كفيل ضامن

٢ – غلف غلوري للخدمات البحرية )ش.ذ.م.م(  
مجهولي محل اإلقامة 

بما أن الطالب التنفيذ بنك ابوظبي األول ش.م.ع  
بدفع  والزامك  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  قد 
المبلغ المنفذ به وقدره ٥٥٩٣٩٧٦,١٢ درهم الى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة وإلزامها بالتضامن 
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
 ٧٧٠٨/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤١٠٤/٢٠٢١ امر اداء, 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٢١٩٢٢٨ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 

طالب التنفيذ الطراز الخشبى )ش.ذ.م.م(  
عنوانه: االماراتـ  إمارة دبيـ  بردبيـ  برج الصقر لالعمالـ  شارع الشيخ 

زايد ـ مكتب ٣٣٠١ ـ طابق ٣٣ ـ بنفس البنايه مطعم وينديز 
المطلوب إعالنهما :١- وائل حسن حماده  صفته: منفذ ضده 

٢ – كريستال كيوب العمال تنفيذ التصميم الداخلي ش.ذ.م.م صفته:منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢١٩٢٢٨ 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 ٨٣٠١/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم ١٣/٢٠١٩ 

عمالي خدمة مساعدة جزئ شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ محمد على احمد مليح الشامسي 

عنوانه اإلماراتـ  إمارة دبيـ  القرهودـ  ديرهـ  دبيـ  شارع الميناـ  مبنى 
بن ثانى افينو ـ شقة الميزانين M٠٢ ـ مكتب سعود الشبلى للمحاماة 

واالستشارات القانونية 
ويمثله سعود سلطان حمد الشبلي  

المطلوب إعالنهما ١ – مكتب نبالء الخليج لتوريد العمالة صفته: منفذ ضده 
٢ – سميره بت مادجوكين صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١١١٣٦,٠٠ 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 ٨٧٥٦/٢٠٢١/٢٠٩ تنفيذ عمالي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
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اقتصاد

03 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م22

اقتصاد
العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بقالة بينك دايموند 

رخصة   رقم: CN-3680084     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ بقالة بينك دايموند

PINK DIAMOND GROCERY
إلى/ مضبوط للصيانة العامة

MAZBOOT GENERAL MAINTENANCE
تعديل نشاط/ إضافة صيانة المباني »4329901«

تعديل نشاط/ حذف بقالة »4711003«
تعديل نشاط/ حذف خدمات توصيل الطلبات »8299010«

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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
اربيال للمعدات الطبية ذ.م.م 

رخصة   رقم: CN-2544376     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالكريم اسماعيل حسن 

الرمحى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة مظفر زياد محمد الزعبى ٢٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة جميل زياد عبدالمعطى 
هرماس ٢٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عبدالكريم اسماعيل حسن الرمحى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سيف الدوله زياد محمد الزعبى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف يمامه زياد محمد الزعبى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف مظفر زياد محمد الزعبى

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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محل الشالل لتصليح عوادم السيارات- فرع 

رخصة   رقم: CN-3003123     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ محل الشالل لتصليح عوادم 

السيارات- فرع
AL SHALAL AUTO EXHUGST REPAIR SHOP- BRANCH

إلى/ ريسنج ماكس سبيد لتصليح عوادم السيارات
RACING MAX SPEED AUTO EXHAUST REPAIR SHOP

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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كافتيريا حبيب الكل 

رخصة   رقم: CN-2904460     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة ناصر خلفان عبداهلل 

زايد المزروعى ١٠٠٪
تعديل وكيل خدمات/ حذف احمد سعيد محمد عوض 

المزروعي
عبدالقادر  ايمن  حذف  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

ابراهيم سليمان
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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
الغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية - العين

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 

 CN-1296876 رقم

تعديل  طلب  بإلغاء  سنتر،  بيبي  التجاري  باالسم 

الرخصة وإعادة الوضع كما كان عليه سابقًا.

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
فيصل البلوشي وحاتم الخليفي للمحاماه واالستشارات القانونية ذ.م.م 

رخصة   رقم: CN-2355020     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
الخليفى من  ناصر عبداهلل  تنازل وبيع/ حاتم حسين  الشركاء  تعديل 

شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء/ حاتم حسين ناصر عبداهلل الخليفى من ٥٠٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف فيصل حمد نور محمد المال البلوشى

1x1 1 إلىx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من  قانوني/  تعديل شكل 

الشخص الواحد ذ م م
للمحاماه  الخليفي  وحاتم  البلوشي  فيصل  من/  تجاري  إسم  تعديل 

واالستشارات القانونية ذ.م.م
 FAISAL ALBLOOSHI AND HATIM ALKHLAIFI LAW FIRM

AND CONSULTANCY L.L.C
شركة  القانونية-  واالستشارات  للمحاماة  الخليفي  حسين  حاتم  إلى/ 

الشخص الواحد ذ م م
 HATIM HUSAIN ALKHLAIFI LAW FIRM AND LEGAL

CONSULTANCY- 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 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
على خميس لتصليح معدات االلكتروميكانيكية 

رخصة   رقم: CN-1037012     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة جاجكوتوم كاندييل راجيفان ٤٩٪

من  الحمادى  على  صالح  محمد  فيصل  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 
مالك إلى شريك

تعديل نسب الشركاء/ فيصل محمد صالح على الحمادى من ١٠٠٪ إلى ٥١٪
تعديل رأس المال/ من null إلى 50000

1x1 4 إلىx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من/ على خميس لتصليح معدات االلكتروميكانيكية

ALI KHAMIS ELECTRO MECHANICAL REPAIRS
إلى/ على خميس لتصليح معدات االلكتروميكانيكية ذ.م.م

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: الدقيق لتجارة المالبس الرسمية ذ.م.م
عنوانه الشركة: مصفح الصناعية، م34 ق1 مخزن رقم 

16، المالك: الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان
CN-1191582 :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 25/11/2021

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2150026685 

تاريخ التعديل 29/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
االتصاالت  معدات  لتجارة  نت  توب  التجاري:  اإلسم 

السلكية ذ.م.م
عنوان الشركة: جزيرة ابوظبي، شرق 0,8 : مبنى، السيد 

سالم ابراهيم محمد السامان
CN-1913206 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده/ ميرال عبدالحبيب لتدقيق الحسابات واالستشارات 
االدارية، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 25/11/2021

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2150026642  

تاريخ التعديل 29/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: معرض نور القمر- ذ م م

عنوان الشركة: أبوظبي، شارع مدينة زايد- بناية مركز 
مدينة زايد التجاري

CN-1032022 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده/ الهاملي وشركاه - محاسبون قانونيون، 

كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 21/11/2021
غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2105036818  

تاريخ التعديل 28/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  ١٨٦ موضوع  رقم  الرابعة  التنفيذ  دائرة  في  المنظورة 
في الدعوى رقم ٢٠١٤/٥٧ عقاري كلي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٣٠٣٠٨٣٢٢ 

درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف وتنفيذ الحكم وفق منطوقه.
طالب التنفيذ قرية جميرا ش.ذ.م.م عنوانه إمارة دبي، بر دبي، شارع الشيخ زايد، 

منطقة الصفوح األولى العقارية إن إيه، مركز مبيعات نخيل، هاتف: ٠٤٣٩٠٣٣٣٣ 
ويمثله جميلة سعيد ماجد سعيد المهيري

بر دبي، شارع  إمارة دبي،  ابريشمي كاشاني عنوانه   المطلوب إعالنه جواد مهدي 
الشيخ زايد، تالل اإلمارات، شارع نسرين ٤ فيال رقم بي ٣٩، بالقرب من حلبة جبل 
info@mublegal.com - علي لسباق الخيول، هاتف: ٠٥٠٢٧٢٥٠٦٦ - ٠٥٠٢٧٢٥٠٦٦
موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ 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
تأمين ال يقل عن  ايداع  الشراء   http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
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 فضاء- المنطقة: 
البرشاء جنوب الرابعة- رقم األرض: ٣٩٩ رقم البلدية: ١٣٣٦-٦٨١ المساحة: ٢٦٠٣٫٩٤ 

متر مربع، التقييم: ٨٫٤٠٨٫٥٦٤٫٠٠ درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم ٤٢٨/٢٠١٥/٢١١ - تنفيذ عقاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٨/١٢٣٩ تجاري كلي، بسداد 

المبلغ المنفذ به وقدره »٧٧٢٤٦٠ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ عبدالحميد محمد شراري محمد االعرج عنوانه إمارة دبي، ديرة، شارع 

الرقة، بناية الفهد، طابق الميزانين، مكتب رقم ١ رقم مكاني: ٣٠٧٩٣٩٥٣٦٤
ويمثله عبدالرحمن محمد عيسى الناوري العامري

المطلوب إعالنه محمد سليمان سالم الحاطي عنوانه  إمارة دبي، بر دبي،  مرسى 
دبي، شارع المرسى، بناية سيلفرين، الطابق الخامس، شقة رقم ٥٠٢، بجانب مارينا 

advo.hazem55@gmail.com - مول رقم مكاني: ١٢٢٣٦٧٤٥٦٥ - ٠٥٨٨٧٠٦٦٩٩
موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ 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
تأمين ال يقل عن  ايداع  الشراء   http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
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: شقة سكنية المنطقة: 
مرسى دبي، رقم األرض: ١٧٢ اسم المبنى: الصدف ٦ رقم المبنى: ٦ رقم العقار: ١٤٠٩ 

المساحة: ١٣٢٫٠٢ متر مربع، المبلغ: »١٫٢٧٥٫٩٠٣/١٥« درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
 رقم ١٩6٥/٢٠٢٠/٢٠٧ - تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/٢٣٠٣ أمر أداء، بسداد المبلغ 

المنفذ به وقدره »١٢٢٩٩١٩١٫١٩ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ دلسكو ش.ذ.م.م عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، زعبيل الثانية، دبي، شارع 
الشيخ زايد، مبنى مركز دبي المالي العالمي، شقة ٦٠٥ ويمثله خالد محمد سعيد بوجسيم

المطلوب إعالنه طائف المدنية للمقاوالت ش.ذ.م.م عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، بر 
دبي، دبي، شارع الشيخ محمد بن زايد، مبنى شالره اليالس، المبنى الرئيسي، منطقة 

info@tamcon.ae ، مجمع دبي لالستثمار، ٠٥٠٥٥٠٠٥٥٩ ، ٠٤٨٨٤١٢٩٨
 موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢ الساعة ٠٥٫٠٠ 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
تأمين ال يقل عن  ايداع  الشراء   http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
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:
المساحة:  الثاني،  المنطقة: مجمع دبي لالستثمار  العقار: حق منفعة »تأجير«  نوع 
٥١٧٠٫١٧ متر مربع، رقم األرض: ٥٠٠ رقم البلدية: ٨١٠ - ٥٩٧ المبلغ: ٩٠٠٠٠٠٠٠ درهم

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
 رقم ٧٧33/٢٠٢٠/٢٠٧ - تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
أداء،  أمر   ٢٠٢٠/١٧٥٧ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  موضوع 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٤٥١٥١٨٫٢٠ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.

طالب التنفيذ برايم أيه سي تريدينغ ش م ح وآخرون عنوانه، إمارة رأس الخيمة، 
منطقة الحمراء، شارع الحمراء، مبنى »راكز«، مقابل الحمراء مول

ويمثله عامر سيد محمد سيد محي روشن المرزوقي
المطلوب إعالنه شركة كارتل للصناعة »ش.ذ.م.م« عنوانه إمارة دبي، بر دبي، شارع 
الشيخ زايد، مبنى دبي لالستثمار، مكتب ملك/ مجمع دبي لالستثمار، رقم مكاني: 

info@cartelmn.com - ١٤٣٦٤٦٧٥٢٢ - ٠٠٩٧١٥٠٨٥٦٨٥٤٨ - ٠٤٨٨٥٣٩٩٨
 موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ 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 وماعليها من بناء »حق منفعة« من ١-٤-٢٠٠٤ إلى ١-٤-٢٠٣٤ 
المنطقة: مجمع دبي لالستثمار األول، رقم األرض: ١٤٩ رقم البلدية: ٧٠٩ - ٥٩٨ 

المساحة: ٦٥٩٢٫٧٦ متر مربع، بمبلغ: ٦٠٠٠٠٠٠ درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم ٤3٠٧/٢٠٢٠/٢٠٧ - تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/١٣١ أمر أداء، بسداد المبلغ 

المنفذ به وقدره »١٠١٤٨٥٣٤ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ  شركة ماكسي مان لتجارة ش ذ م م وآخرون عنوانه دبي، ديره، الراس، 

ملك اسماعيل الشيزاوي، محل رقم ٢ ويمثله محمد ثامر يعقوب يوسف السركال
المطلوب إعالنه فؤاد عباس تميز عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، الرفاعه، بر دبي، دبي، شارع السوق 
bollywood@emirates.net.ae ، الكبير، مبنى ملك عبدالكريم العارف، شقة األرضي، ٠٠٩٧١٤٣٩٣٨٨٠٨

 موضوع اإلعالن  المنفذ ضده بوليوود ماركت مؤسسة فردية لمالكتها ليلي سيد محمد سيد 
المرزوقي انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ 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: ١- شقة سكنية المنطقة: الحبية الخامسة، رقم 
األرض: ٤٣ رقم المبنى: ٣٤، اسم المبنى: الثمام ٥٩، رقم العقار: ٤٠٤، المساحة: ٩٣٫٧١ متر 
مربع، التقييم: »٥٧٢٫٦٠٢/٦٧« درهم / تحت اإلنشاء  ٢- حق منفعة تاريخ االنتهاء ٢٢-١٠-

٢١٠٦ المنطقة: ند حصة، رقم األرض: ٦٤٩ رقم المبنى: ١، اسم المبنى: سافير ريزيدنس، رقم 
العقار: ٤١١، المساحة: ٧١٫٨٣ متر مربع، التقييم: »٤٥٩٫٩٥٢/٦١« درهم

٤- شقة سكنية المنطقة: معيصم األول رقم األرض: ٣٥٢ رقم المبنى: ١، اسم المبنى: اوكود 
ريسيدينسي، رقم العقار: ١١٠٢، المساحة: ٨٣٫١٠ متر مربع، التقييم: »٤٢٣٫٣٠٥/٨١« درهم 
٥- شقة سكنية المنطقة: معيصم األول رقم األرض: ٣٥٢ رقم المبنى: ١، اسم المبنى: اوكود 
ريسيدينسي، رقم العقار: ١١١٤، المساحة: ٧٣٫٦٨ متر مربع، التقييم: »٣٨٠٫٠١٤/٣٧« درهم

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
 رقم 3٤٥٢/٢٠٢٠/٢٠٧ - تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٠/٣٠تجاري كلي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره 
»٦٦٨٠٦٩١٫١٢ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف. طالب التنفيذ بنك االستثمار ش.م.ع عنوانه الشارقة، 
منطقة القاسمية، شارع الزهراء، رقم ١٠٥، مبنى ملك بنك االستثمار، مقابل مسجد الملك فيصل، بجانب 

بنك دبي اإلسالمي، هاتف ٠٦٥٩٨٠٥٥٥ فاكس ٠٦٥٦٩٣٨٠٧ ويمثله إلياس وديع حنا
المطلوب إعالنه عطا اهلل نصيف عنوانه دبي، رأس الخور، السوق المركزي للخضار والفواكه، ملك الشيخ 
سعيد بن ثاني آل مكتوم، مكتب رقم ١٣، ص.ب: ١٢٦١٥٥، دبي، هاتف متحرك: ٠٥٠٩٩٥٥١١٠ هاتف ثابت 
Dyann.nasifgroub@yahoo.com - ٠٤٢٨٣٣٠١٣ فاكس: ٠٤٢٨٣٣٠١٢ - ٠٥٠٩٩٥٥١١٠ - ٠٤٢٨٣٣٠١٣

 موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ م وفي االيام الثالث التالية ان 
اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه لدى الجهة التي انيط بها البيع )شركة اإلمارات 
ايداع  الشراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االلكتروني  موقعها  وعلى  للمزادات 
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:
١- نوع العقار: شقة سكنية، المنطقة: الحبية الرابعة، رقم األرض: ١١٨، رقم البلدية: ١٣٨-٦٨٢ رقم المبنى: 
١، اسم المبنى: جراند هواريزن١، رقم العقار: ١٠٦، المساحة: ١٠٥٫٨٠ متر مربع، المبلغ: ٥٩٣٫٣٨٨٫٤٩ درهم

٢- نوع العقار: شقة سكنية، المنطقة: الحبية الرابعة، رقم األرض: ١١٨، رقم البلدية: ١٣٨٦-٦٨٢ رقم المبنى: 
١، اسم المبنى: جراند هواريزن١، رقم العقار: ٢٠٩، المساحة: ١٠٥٫٨٧ متر مربع، المبلغ: ٥٩٣٫٤٩٠٫٤٤ درهم

٣- نوع العقار: شقة سكنية، المنطقة: الحبية الرابعة، رقم األرض: ١١٨، رقم البلدية: ١٣٨٦-٦٨٢ رقم المبنى: 
١، اسم المبنى: جراند هواريزن١، رقم العقار: ٣١٠، المساحة: ٨٨٫٥١ متر مربع، المبلغ: ٥٠٣٫١١٤٫١٩ درهم

٤- نوع العقار: شقة سكنية، المنطقة: الحبية الرابعة، رقم األرض: ١١٨، رقم البلدية: ١٣٨٦-٦٨٢ رقم المبنى: 
١، اسم المبنى: جراند هواريزن١، رقم العقار: ١٠٩، المساحة: ١٠٥٫٨٧ متر مربع، المبلغ: ٥٩٣٫٧٨١٫٠٩ درهم

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم 3٩63/٢٠٢١/٢٠٧ - تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ األولى رقم ١٨٣
موضوع الدعوى طلب إذن بيع عقار مرهون عبارة عن شقة في إمارة دبي، منطقة برج 
خليفة، اسم المبنى ريحان ٢، مبنى رقم ١٦، الطابق ٢، شقة رقم ٢٠٣، رقم األرض ١٩٨ 

والتصريح باستالم مبلغ ٢٢٩٧١٣٨٫٦٩ درهم من ثمن البيع بالمزاد.
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع«

عنوانه إمارة دبي، القصيص ٢، شارع ٥ متفرع من شارع دمشق، بناية نهال
منطقة  دبي،  بر  دبي،  إمارة  اإلمارات،  عنوانه  تشان  نستور  تشي  إعالنه   المطلوب 
برج خليفة، رقم األرض ١٩٨، اسم المبنى ريحان ٢، الطابق ٢، شقة رقم ٢٠٣ الرقم 
NESTORCHAN@HOTMAIL.COM - المكاني ٨٧١٦٣-٢٦٥٠٦ - ٠٥٠٧٨٥٠٣٠٢

موضوع اإلعالن: منفذ ضده: شي نستور تشان
 انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ م وفي االيام الثالث التالية ان 
اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه لدى الجهة التي انيط بها البيع 
 )http://www.emiratesauction.ae شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها االلكتروني(
وعلى راغبي الشراء ايداع تأمين ال يقل عن ٢٠٪ من الثمن االساسي قبل دخول المزايدة 
البيع التقدم باعتراضه معززا بما يبرره من مستندات قبل  ولكل من لديه اعتراض على 
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 
الثمن  بايداع كامل  الثمن على ان يقوم  الزيادة عن عشر  المزاد بشرط ان ال تقل هذه 
المعروض والمصروفات خزينة المحكمة. وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات: نوع العقار: 
شقة سكنية رقم األرض: ١٩٨ المنطقة: برج خليفة، اسم المبنى: ريحان ٢، رقم الطابق: ٢، 
رقم العقار: ٢٠٣، رقم المبنى: ١٦، المساحة: ١٢٢٫٤٥ متر مربع، التقييم: ١٨٨٧٤٣٤٫٤٧ درهم

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم ٢٧١/٢٠٢٠/٢٥٠ - بيع عقار مرهون

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ األولى رقم ١٨٣
وقدرها/  المستحقة  للمديونية  سدادا  مرهون  عقار  وبيع  الحجز  طلب  الدعوى  موضوع 
٥١٤٫٨١٩٫٣٥ ألف درهم »خمسمائة وأربعة عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة عشر درهمًا وخمسة 
وثالثون فلسًا« والمضمون بعقد الرهن المؤرخ ٢ مارس ٢٠١٤ وفقًا ألحكام قانون الرهن 

التأميني رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ بإمارة دبي.
طالب التنفيذ بنك دبي التجاري »ش.م.ع« عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، بورسعيد، ديره، 
دبي، مبنى بناية بنك دبي التجاري، بجوار ديره سيتي سنتر ويمثله أسامة حسن عثمان دبلوك
دبي،  دبي،  بر  دبي،  إمارة  اإلمارات،  عنوانه  امام حمادة  منصور  إعالنه عماد  المطلوب 

hr3@nstyleeintl.com ، شارع الصبا، مبنى برج مانشيستر، شقة ٦١٢، ٠٥٥٥٩٢٠٤٩٦
موضوع اإلعالن:  انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ م وفي االيام الثالث 
التالية ان اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه لدى الجهة التي انيط بها 
 )http://www.emiratesauction.ae البيع )شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها االلكتروني
وعلى راغبي الشراء ايداع تأمين ال يقل عن ٢٠٪ من الثمن االساسي قبل دخول المزايدة 
البيع التقدم باعتراضه معززا بما يبرره من مستندات قبل  ولكل من لديه اعتراض على 
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:
بيانات العقار: شقة سكنية المنطقة: مرسى دبي رقم األرض: ١٢٥، اسم المبنى: مانشستر، 

رقم العقار: ٠٦١٢، المساحة: ٦٥٫٠٣ متر مربع، التقييم: ٦٦٨٫٥٤٧/٦٧
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى
 رقم ٩٢/٢٠٢١/٢٥٠ - بيع عقار مرهون

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ األولى رقم ١٨٣
موضوع الدعوى طلب إذن بيع عقار مرهون عبارة عن شقة في إمارة دبي، منطقة برج 
خليفة، اسم المبنى ينسون ٨، مبنى رقم ١، الطابق ٣، شقة رقم ٣٠١، رقم األرض ١٩٨ 

والتصريح باستالم مبلغ ١٠٦٣٣٦٢٫٨١ درهم من ثمن البيع بالمزاد.
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع«

عنوانه إمارة دبي، القصيص ٢، شارع ٥ متفرع من شارع دمشق، بناية نهال
المطلوب إعالنه  تشي نستور تشان

عنوانه إمارة دبي، منطقة برج خليفة، اسم المبنى ينسون ٨ رقم المبنى ١، الطابق ٣، شقة 
NESTORCHAN@HOTMAIL.COM - رقم ٣٠١، رقم األرض ١٩٨، - ٠٥٠٧٨٥٠٣٠٢

موضوع اإلعالن:  انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ 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: شقة سكنية المنطقة: برج خليفة رقم األرض: ١٩٨، رقم المبنى: ١ اسم المبنى: 
ينسون ٨، رقم العقار: ٣٠١، المساحة: ٨٠٫٨٣ متر مربع، المقدرة بـ »١٫٣٣٦٫١٦٢/٩٦« درهم

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى
 رقم ٢٧٠/٢٠٢٠/٢٥٠ - بيع عقار مرهون

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ األولى رقم ١٨٣
موضوع الدعوى طلب بيع عقار مرهون العقار الواقع على قطعة األرض رقم »٨« ورقم 
البلدية ١١٣-٢٢١ بمنطقة مطار دبي الدولي والبالغ مساحتها »٣٧١٦٫١٢ متر مربع« والمرهون 
لصالح طالبة األمر بموجب عقد الرهن المؤرخ في ٢٠٢١٧/٠٣/٢٠م والمصدق أصواًل لدى 
دائرة األراضي واألمالك تحت الرقم »٢٠١٧/٢٣٩٦« من الدرجة األولى والمملوك للمطلوب 
ضده األمر األولى »المدين األصلي« طالب التنفيذ بنك الخليج الدولي ش م ب - مكتب 
تمثيل عنوانه إمارة دبي، بر دبي، شارع الشيخ زايد ، اتجاه إمارة أبوظبي، برج الموسى 
٢، بجانب مطعم صدف، بالقرب من سوبر ماركت ليفكو، الطابق التاسع، مكتب رقم ٩٠١ 

ويمثله عامر سيد محمد سيد محي روشن المرزوقي
المطلوب إعالنه شركة محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م عنوانه إمارة دبي، ديرة، 
القرهود، بالقرب من محطة مترو جي جي كو، بناية محمد عمر بن حيدر، ٠٠٩٧١٤٢٨٢١١٩١ 

info@mobhgroup.com ، ٠٤٢٨٢٥١١٥ ،
موضوع اإلعالن: المنفذ ضدهم  شركة محمد عمر بن حيدر للمشاريع ش.ذ.م.م.

شركة مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة مساهمة خاصة
محمد عمر علي بن حيدر الحارثي

 انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ 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 فضاء المنطقة: بمطار دبي الدولي رقم األرض: ٨-  المساحة: ٣٧١٦٫١٢ 

متر مربع، التقييم: ٣٥٩٩٩٩٤٩درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم ١3٢/٢٠٢٠/٢٥٠ - بيع عقار مرهون

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

اقتصاد

21 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مؤسسة النور الذهبي لتبديل الزيوت

رخصة رقم: CN-1135033 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

انترناشونال اوفس سليوشنس

رخصة رقم: CN-2923059 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

تالل رماح للمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN-1172174 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز كراون ويرثى للتجميل

رخصة   رقم: CN-1746365     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة حنان خليفه على 

الحجرى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف راشد سعيد محمد 

خلفان الصريدى
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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
دوسي الكسسوارات الهواتف

رخصة   رقم: CN-2825924     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محمد على محمد 

عبيد الساعدى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سعد مسفر عبدالرحمن 

هادى األحبابي
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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
رالكس ليموزين للسيارات الفاخرة- شركة الشخص الواحد ذ م م 

رخصة   رقم: CN-2948850     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ على حسن حسين على البلوشى من مالك إلى شريك
تعديل نسب الشركاء/ على حسن حسين على البلوشى من ١٠٠٪ إلى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة عبدالستار صابر على صابر على ٤٩٪

تعديل رأس المال/ من null إلى 100000
تعديل شكل قانوني/ من شركة الشخص الواحد ذ م م إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة
شركة  الفاخرة-  للسيارات  ليموزين  من/رالكس  تجاري  إسم  تعديل 

الشخص الواحد ذ م م
RELAX LIMOUSINE LUXURIOUS CARS

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى/ رالكس ليموزين للسيارات الفاخرة ذ.م.م

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
 كالريتي كافيه 

رخصة   رقم: CN-3009155     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة ذياب سعيد راشد ال حميد النيادى ٣٠٪

من  العامرى  روضه  حمد  محمد  حمد  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 
مالك إلى شريك

تعديل نسب الشركاء/ حمد محمد حمد روضه العامرى من ١٠٠٪ إلى ٧٠٪
تعديل رأس المال/ من 100000 إلى 150000

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

تعديل إسم تجاري من/ كالريتي كافيه
CLARITY CAFE

إلى/ كالريتي كافيه ذ.م.م
CLARITY CAFE L.L.C

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صالون الذاكره للرجال

رخصة   رقم: CN-1022356     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات/ إضافة جمعه خلفان جاسم خلفان الزعابى

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة امال كومار شيل بيمال 
كومار شيل ١٠٠٪

تعديل وكيل خدمات/ حذف خالد سيف محمد بطى المهيرى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف امال كومار شيل ليت 

بيمال كومار شيل
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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

عارف محمود ال علي لصيانة اجهزة التكيف المركزي

رخصة رقم: CN-1012390 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

الكاسا للستائر والديكور

رخصة رقم: CN-2883752 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

جودلفين للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة رقم: CN-3770603 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

جيانا الستشارات الموارد البشرية

رخصة رقم: CN-4193921 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

عبدالحكيم عمر البريكي للمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN-1674751 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

حسين مسفر األحبابي للوساطة العقارية

رخصة رقم: CN-4001258 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مكاني للمقاوالت والنقل- شركة الشخص الواحد ذ م م 

رخصة   رقم: CN-3973934     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة بشير محمود سليم ابو عواد ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سلطان محمد سيف نصير اليعربى

شركة  والنقل-  للمقاوالت  مكاني  من/  تجاري  إسم  تعديل 
الشخص الواحد ذ م م

 MAKANI CONSTRUCTION & TRANSPORTATION
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى/ مكاني للمقاوالت والنقل- شركة الشخص الواحد ذ م م
 MAKANI CONSTRUCTION & TRANSPORTATION

- 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
البسام الزراعية

رخصة   رقم: CN-3926459     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محمد جمعه محمد سهيل الكعبى ٥٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ محمد خليفه سالم على الكعبى من مالك 
إلى شريك

تعديل نسب الشركاء/ محمد خليفه سالم على الكعبى من ١٠٠٪ إلى ٥٠٪
تعديل رأس المال/ من null إلى 50000 

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

تعديل إسم تجاري من/ البسام الزراعية
ALBASSAM AGRICULTURE

إلى/ البسام الزراعية ذ.م.م
ALBASSAM AGRICULTURE L.L.C

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بينش مارك للمطبوعات 

رخصة   رقم: CN-4013632     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من  null إلى 150000

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

تعديل إسم تجاري من/ بينش مارك للمطبوعات 
BENCH MARK PRINTING

إلى/ بينش مارك للمطبوعات - شركة الشخص الواحد ذ م م
BENCH MARK PRINTING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الهداية لتوفير خدمات الشركات 

رخصة   رقم: CN-3893047     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة سراج احمد خان هدايت اهلل ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف صقر مساعد محمد على النعيمى

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

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

تعديل إسم تجاري من/ الهداية لتوفير خدمات الشركات
AL HIDAYAH CORPORATE SERVICES PROVIDER
إلى/ الهداية لتوفير خدمات الشركات- شركة الشخص الواحد ذ م م

 AL HIDAYAH CORPORATE SERVICES PROVIDER
- 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مجمع تبارك الطبي ذ م م 

رخصة   رقم: CN-1036644     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ محمد موسى حسن سالم ابو عيده 

من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء/ محمد موسى حسن سالم ابو عيده 

من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف احمد درويش جمعه الحوسنى

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

تعديل إسم تجاري من/ مجمع تبارك الطبي ذ م م 
TABARAK MEDICAL POLYCLINIC L L C

إلى/ مجمع تبارك الطبي - شركة الشخص الواحد ذ م م
TABARAK MEDICAL POLYCLINIC

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة رانا لتجارة قطع غيار الجديدة للشاحنات 

رخصة   رقم: CN-2293306     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محمد سلمان فاروق احمد ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف السيد العبد الشاعر العبد عوض الدرمكى
تعديل رأس المال/ من null إلى 150000

1x1 1 إلىx8.10 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ مؤسسة رانا لتجارة قطع غيار الجديدة للشاحنات

RANA TRUCKS NEW SPARE PARTS TRADING EST
إلى/ رانا لتجارة قطع الغيار الجديدة للشاحنات- شركة الشخص الواحد ذ م م

RANA TRUCKS NEW SPARE PARTS TRADING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

اقتصاد

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م04

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
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اقتصاد

05 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م20

اقتصاد

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
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اقتصاد

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م06

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

19 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠اقتصاد

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
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07 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م18

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠اقتصاد

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
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اقتصاد

17 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠اقتصاد

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

09 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد
اقتصاد

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م16

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م10

اقتصاد

15 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠اقتصاد

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

11 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م14

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠اقتصاد

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م12

اقتصاد

13 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠اقتصاد

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م12

اقتصاد

13 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠اقتصاد

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

11 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م14

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠اقتصاد

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م10

اقتصاد

15 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠اقتصاد

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

09 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد
اقتصاد

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م16

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م08

اقتصاد

17 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠اقتصاد

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

07 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م18

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠اقتصاد

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

اقتصاد

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م06

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

19 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠اقتصاد

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

اقتصاد

05 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م20

اقتصاد

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

اقتصاد

21 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مؤسسة النور الذهبي لتبديل الزيوت

رخصة رقم: CN-1135033 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

انترناشونال اوفس سليوشنس

رخصة رقم: CN-2923059 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

تالل رماح للمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN-1172174 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز كراون ويرثى للتجميل

رخصة   رقم: CN-1746365     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة حنان خليفه على 

الحجرى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف راشد سعيد محمد 

خلفان الصريدى
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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
دوسي الكسسوارات الهواتف

رخصة   رقم: CN-2825924     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محمد على محمد 

عبيد الساعدى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سعد مسفر عبدالرحمن 

هادى األحبابي
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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
رالكس ليموزين للسيارات الفاخرة- شركة الشخص الواحد ذ م م 

رخصة   رقم: CN-2948850     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ على حسن حسين على البلوشى من مالك إلى شريك
تعديل نسب الشركاء/ على حسن حسين على البلوشى من ١٠٠٪ إلى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة عبدالستار صابر على صابر على ٤٩٪

تعديل رأس المال/ من null إلى 100000
تعديل شكل قانوني/ من شركة الشخص الواحد ذ م م إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة
شركة  الفاخرة-  للسيارات  ليموزين  من/رالكس  تجاري  إسم  تعديل 

الشخص الواحد ذ م م
RELAX LIMOUSINE LUXURIOUS CARS

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى/ رالكس ليموزين للسيارات الفاخرة ذ.م.م

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
 كالريتي كافيه 

رخصة   رقم: CN-3009155     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة ذياب سعيد راشد ال حميد النيادى ٣٠٪

من  العامرى  روضه  حمد  محمد  حمد  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 
مالك إلى شريك

تعديل نسب الشركاء/ حمد محمد حمد روضه العامرى من ١٠٠٪ إلى ٧٠٪
تعديل رأس المال/ من 100000 إلى 150000

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

تعديل إسم تجاري من/ كالريتي كافيه
CLARITY CAFE

إلى/ كالريتي كافيه ذ.م.م
CLARITY CAFE L.L.C

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صالون الذاكره للرجال

رخصة   رقم: CN-1022356     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات/ إضافة جمعه خلفان جاسم خلفان الزعابى

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة امال كومار شيل بيمال 
كومار شيل ١٠٠٪

تعديل وكيل خدمات/ حذف خالد سيف محمد بطى المهيرى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف امال كومار شيل ليت 

بيمال كومار شيل
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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

عارف محمود ال علي لصيانة اجهزة التكيف المركزي

رخصة رقم: CN-1012390 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

الكاسا للستائر والديكور

رخصة رقم: CN-2883752 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

جودلفين للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة رقم: CN-3770603 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

جيانا الستشارات الموارد البشرية

رخصة رقم: CN-4193921 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

عبدالحكيم عمر البريكي للمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN-1674751 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

حسين مسفر األحبابي للوساطة العقارية

رخصة رقم: CN-4001258 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مكاني للمقاوالت والنقل- شركة الشخص الواحد ذ م م 

رخصة   رقم: CN-3973934     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة بشير محمود سليم ابو عواد ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سلطان محمد سيف نصير اليعربى

شركة  والنقل-  للمقاوالت  مكاني  من/  تجاري  إسم  تعديل 
الشخص الواحد ذ م م

 MAKANI CONSTRUCTION & TRANSPORTATION
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى/ مكاني للمقاوالت والنقل- شركة الشخص الواحد ذ م م
 MAKANI CONSTRUCTION & TRANSPORTATION

- 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
البسام الزراعية

رخصة   رقم: CN-3926459     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محمد جمعه محمد سهيل الكعبى ٥٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ محمد خليفه سالم على الكعبى من مالك 
إلى شريك

تعديل نسب الشركاء/ محمد خليفه سالم على الكعبى من ١٠٠٪ إلى ٥٠٪
تعديل رأس المال/ من null إلى 50000 

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

تعديل إسم تجاري من/ البسام الزراعية
ALBASSAM AGRICULTURE

إلى/ البسام الزراعية ذ.م.م
ALBASSAM AGRICULTURE L.L.C

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بينش مارك للمطبوعات 

رخصة   رقم: CN-4013632     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من  null إلى 150000

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

تعديل إسم تجاري من/ بينش مارك للمطبوعات 
BENCH MARK PRINTING

إلى/ بينش مارك للمطبوعات - شركة الشخص الواحد ذ م م
BENCH MARK PRINTING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الهداية لتوفير خدمات الشركات 

رخصة   رقم: CN-3893047     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة سراج احمد خان هدايت اهلل ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف صقر مساعد محمد على النعيمى

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

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

تعديل إسم تجاري من/ الهداية لتوفير خدمات الشركات
AL HIDAYAH CORPORATE SERVICES PROVIDER
إلى/ الهداية لتوفير خدمات الشركات- شركة الشخص الواحد ذ م م

 AL HIDAYAH CORPORATE SERVICES PROVIDER
- 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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مجمع تبارك الطبي ذ م م 

رخصة   رقم: CN-1036644     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ محمد موسى حسن سالم ابو عيده 

من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء/ محمد موسى حسن سالم ابو عيده 

من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف احمد درويش جمعه الحوسنى

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

تعديل إسم تجاري من/ مجمع تبارك الطبي ذ م م 
TABARAK MEDICAL POLYCLINIC L L C

إلى/ مجمع تبارك الطبي - شركة الشخص الواحد ذ م م
TABARAK MEDICAL POLYCLINIC

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة رانا لتجارة قطع غيار الجديدة للشاحنات 

رخصة   رقم: CN-2293306     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محمد سلمان فاروق احمد ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف السيد العبد الشاعر العبد عوض الدرمكى
تعديل رأس المال/ من null إلى 150000

1x1 1 إلىx8.10 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ مؤسسة رانا لتجارة قطع غيار الجديدة للشاحنات

RANA TRUCKS NEW SPARE PARTS TRADING EST
إلى/ رانا لتجارة قطع الغيار الجديدة للشاحنات- شركة الشخص الواحد ذ م م

RANA TRUCKS NEW SPARE PARTS TRADING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
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العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠



C M YC M Y

اقتصاد

03 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م22

اقتصاد
العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بقالة بينك دايموند 

رخصة   رقم: CN-3680084     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ بقالة بينك دايموند

PINK DIAMOND GROCERY
إلى/ مضبوط للصيانة العامة

MAZBOOT GENERAL MAINTENANCE
تعديل نشاط/ إضافة صيانة المباني »4329901«

تعديل نشاط/ حذف بقالة »4711003«
تعديل نشاط/ حذف خدمات توصيل الطلبات »8299010«

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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
اربيال للمعدات الطبية ذ.م.م 

رخصة   رقم: CN-2544376     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالكريم اسماعيل حسن 

الرمحى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة مظفر زياد محمد الزعبى ٢٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة جميل زياد عبدالمعطى 
هرماس ٢٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عبدالكريم اسماعيل حسن الرمحى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سيف الدوله زياد محمد الزعبى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف يمامه زياد محمد الزعبى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف مظفر زياد محمد الزعبى

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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محل الشالل لتصليح عوادم السيارات- فرع 

رخصة   رقم: CN-3003123     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ محل الشالل لتصليح عوادم 

السيارات- فرع
AL SHALAL AUTO EXHUGST REPAIR SHOP- BRANCH

إلى/ ريسنج ماكس سبيد لتصليح عوادم السيارات
RACING MAX SPEED AUTO EXHAUST REPAIR SHOP

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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كافتيريا حبيب الكل 

رخصة   رقم: CN-2904460     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة ناصر خلفان عبداهلل 

زايد المزروعى ١٠٠٪
تعديل وكيل خدمات/ حذف احمد سعيد محمد عوض 

المزروعي
عبدالقادر  ايمن  حذف  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

ابراهيم سليمان
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 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
الغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية - العين

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 

 CN-1296876 رقم

تعديل  طلب  بإلغاء  سنتر،  بيبي  التجاري  باالسم 

الرخصة وإعادة الوضع كما كان عليه سابقًا.

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
فيصل البلوشي وحاتم الخليفي للمحاماه واالستشارات القانونية ذ.م.م 

رخصة   رقم: CN-2355020     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
الخليفى من  ناصر عبداهلل  تنازل وبيع/ حاتم حسين  الشركاء  تعديل 

شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء/ حاتم حسين ناصر عبداهلل الخليفى من ٥٠٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف فيصل حمد نور محمد المال البلوشى

1x1 1 إلىx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من  قانوني/  تعديل شكل 

الشخص الواحد ذ م م
للمحاماه  الخليفي  وحاتم  البلوشي  فيصل  من/  تجاري  إسم  تعديل 

واالستشارات القانونية ذ.م.م
 FAISAL ALBLOOSHI AND HATIM ALKHLAIFI LAW FIRM

AND CONSULTANCY L.L.C
شركة  القانونية-  واالستشارات  للمحاماة  الخليفي  حسين  حاتم  إلى/ 

الشخص الواحد ذ م م
 HATIM HUSAIN ALKHLAIFI LAW FIRM AND LEGAL

CONSULTANCY- 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 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
على خميس لتصليح معدات االلكتروميكانيكية 

رخصة   رقم: CN-1037012     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة جاجكوتوم كاندييل راجيفان ٤٩٪

من  الحمادى  على  صالح  محمد  فيصل  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 
مالك إلى شريك

تعديل نسب الشركاء/ فيصل محمد صالح على الحمادى من ١٠٠٪ إلى ٥١٪
تعديل رأس المال/ من null إلى 50000

1x1 4 إلىx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من/ على خميس لتصليح معدات االلكتروميكانيكية

ALI KHAMIS ELECTRO MECHANICAL REPAIRS
إلى/ على خميس لتصليح معدات االلكتروميكانيكية ذ.م.م

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: الدقيق لتجارة المالبس الرسمية ذ.م.م

عنوانه الشركة: مصفح الصناعية، م34 ق1 مخزن رقم 
16، المالك: الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان

CN-1191582 :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 25/11/2021
غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2150026685 

تاريخ التعديل 29/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
االتصاالت  معدات  لتجارة  نت  توب  التجاري:  اإلسم 

السلكية ذ.م.م
عنوان الشركة: جزيرة ابوظبي، شرق 0,8 : مبنى، السيد 

سالم ابراهيم محمد السامان
CN-1913206 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده/ ميرال عبدالحبيب لتدقيق الحسابات واالستشارات 
االدارية، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 25/11/2021

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2150026642  

تاريخ التعديل 29/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 36٠6 تاريخ 3٠/٢٠٢١/١١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: معرض نور القمر- ذ م م

عنوان الشركة: أبوظبي، شارع مدينة زايد- بناية مركز 
مدينة زايد التجاري

CN-1032022 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده/ الهاملي وشركاه - محاسبون قانونيون، 

كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 21/11/2021
غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2105036818  

تاريخ التعديل 28/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  ١٨٦ موضوع  رقم  الرابعة  التنفيذ  دائرة  في  المنظورة 
في الدعوى رقم ٢٠١٤/٥٧ عقاري كلي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٣٠٣٠٨٣٢٢ 

درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف وتنفيذ الحكم وفق منطوقه.
طالب التنفيذ قرية جميرا ش.ذ.م.م عنوانه إمارة دبي، بر دبي، شارع الشيخ زايد، 

منطقة الصفوح األولى العقارية إن إيه، مركز مبيعات نخيل، هاتف: ٠٤٣٩٠٣٣٣٣ 
ويمثله جميلة سعيد ماجد سعيد المهيري

بر دبي، شارع  إمارة دبي،  ابريشمي كاشاني عنوانه   المطلوب إعالنه جواد مهدي 
الشيخ زايد، تالل اإلمارات، شارع نسرين ٤ فيال رقم بي ٣٩، بالقرب من حلبة جبل 
info@mublegal.com - علي لسباق الخيول، هاتف: ٠٥٠٢٧٢٥٠٦٦ - ٠٥٠٢٧٢٥٠٦٦
موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ 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
تأمين ال يقل عن  ايداع  الشراء   http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
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 فضاء- المنطقة: 
البرشاء جنوب الرابعة- رقم األرض: ٣٩٩ رقم البلدية: ١٣٣٦-٦٨١ المساحة: ٢٦٠٣٫٩٤ 

متر مربع، التقييم: ٨٫٤٠٨٫٥٦٤٫٠٠ درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم ٤٢٨/٢٠١٥/٢١١ - تنفيذ عقاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٨/١٢٣٩ تجاري كلي، بسداد 

المبلغ المنفذ به وقدره »٧٧٢٤٦٠ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ عبدالحميد محمد شراري محمد االعرج عنوانه إمارة دبي، ديرة، شارع 

الرقة، بناية الفهد، طابق الميزانين، مكتب رقم ١ رقم مكاني: ٣٠٧٩٣٩٥٣٦٤
ويمثله عبدالرحمن محمد عيسى الناوري العامري

المطلوب إعالنه محمد سليمان سالم الحاطي عنوانه  إمارة دبي، بر دبي،  مرسى 
دبي، شارع المرسى، بناية سيلفرين، الطابق الخامس، شقة رقم ٥٠٢، بجانب مارينا 

advo.hazem55@gmail.com - مول رقم مكاني: ١٢٢٣٦٧٤٥٦٥ - ٠٥٨٨٧٠٦٦٩٩
موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ 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
تأمين ال يقل عن  ايداع  الشراء   http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
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: شقة سكنية المنطقة: 
مرسى دبي، رقم األرض: ١٧٢ اسم المبنى: الصدف ٦ رقم المبنى: ٦ رقم العقار: ١٤٠٩ 

المساحة: ١٣٢٫٠٢ متر مربع، المبلغ: »١٫٢٧٥٫٩٠٣/١٥« درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
 رقم ١٩6٥/٢٠٢٠/٢٠٧ - تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/٢٣٠٣ أمر أداء، بسداد المبلغ 

المنفذ به وقدره »١٢٢٩٩١٩١٫١٩ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ دلسكو ش.ذ.م.م عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، زعبيل الثانية، دبي، شارع 
الشيخ زايد، مبنى مركز دبي المالي العالمي، شقة ٦٠٥ ويمثله خالد محمد سعيد بوجسيم

المطلوب إعالنه طائف المدنية للمقاوالت ش.ذ.م.م عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، بر 
دبي، دبي، شارع الشيخ محمد بن زايد، مبنى شالره اليالس، المبنى الرئيسي، منطقة 

info@tamcon.ae ، مجمع دبي لالستثمار، ٠٥٠٥٥٠٠٥٥٩ ، ٠٤٨٨٤١٢٩٨
 موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢ الساعة ٠٥٫٠٠ 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
تأمين ال يقل عن  ايداع  الشراء   http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
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:
المساحة:  الثاني،  المنطقة: مجمع دبي لالستثمار  العقار: حق منفعة »تأجير«  نوع 
٥١٧٠٫١٧ متر مربع، رقم األرض: ٥٠٠ رقم البلدية: ٨١٠ - ٥٩٧ المبلغ: ٩٠٠٠٠٠٠٠ درهم

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
 رقم ٧٧33/٢٠٢٠/٢٠٧ - تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
أداء،  أمر   ٢٠٢٠/١٧٥٧ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  موضوع 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٤٥١٥١٨٫٢٠ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.

طالب التنفيذ برايم أيه سي تريدينغ ش م ح وآخرون عنوانه، إمارة رأس الخيمة، 
منطقة الحمراء، شارع الحمراء، مبنى »راكز«، مقابل الحمراء مول

ويمثله عامر سيد محمد سيد محي روشن المرزوقي
المطلوب إعالنه شركة كارتل للصناعة »ش.ذ.م.م« عنوانه إمارة دبي، بر دبي، شارع 
الشيخ زايد، مبنى دبي لالستثمار، مكتب ملك/ مجمع دبي لالستثمار، رقم مكاني: 

info@cartelmn.com - ١٤٣٦٤٦٧٥٢٢ - ٠٠٩٧١٥٠٨٥٦٨٥٤٨ - ٠٤٨٨٥٣٩٩٨
 موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ 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 وماعليها من بناء »حق منفعة« من ١-٤-٢٠٠٤ إلى ١-٤-٢٠٣٤ 
المنطقة: مجمع دبي لالستثمار األول، رقم األرض: ١٤٩ رقم البلدية: ٧٠٩ - ٥٩٨ 

المساحة: ٦٥٩٢٫٧٦ متر مربع، بمبلغ: ٦٠٠٠٠٠٠ درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم ٤3٠٧/٢٠٢٠/٢٠٧ - تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/١٣١ أمر أداء، بسداد المبلغ 

المنفذ به وقدره »١٠١٤٨٥٣٤ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ  شركة ماكسي مان لتجارة ش ذ م م وآخرون عنوانه دبي، ديره، الراس، 

ملك اسماعيل الشيزاوي، محل رقم ٢ ويمثله محمد ثامر يعقوب يوسف السركال
المطلوب إعالنه فؤاد عباس تميز عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، الرفاعه، بر دبي، دبي، شارع السوق 
bollywood@emirates.net.ae ، الكبير، مبنى ملك عبدالكريم العارف، شقة األرضي، ٠٠٩٧١٤٣٩٣٨٨٠٨

 موضوع اإلعالن  المنفذ ضده بوليوود ماركت مؤسسة فردية لمالكتها ليلي سيد محمد سيد 
المرزوقي انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ 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: ١- شقة سكنية المنطقة: الحبية الخامسة، رقم 
األرض: ٤٣ رقم المبنى: ٣٤، اسم المبنى: الثمام ٥٩، رقم العقار: ٤٠٤، المساحة: ٩٣٫٧١ متر 
مربع، التقييم: »٥٧٢٫٦٠٢/٦٧« درهم / تحت اإلنشاء  ٢- حق منفعة تاريخ االنتهاء ٢٢-١٠-

٢١٠٦ المنطقة: ند حصة، رقم األرض: ٦٤٩ رقم المبنى: ١، اسم المبنى: سافير ريزيدنس، رقم 
العقار: ٤١١، المساحة: ٧١٫٨٣ متر مربع، التقييم: »٤٥٩٫٩٥٢/٦١« درهم

٤- شقة سكنية المنطقة: معيصم األول رقم األرض: ٣٥٢ رقم المبنى: ١، اسم المبنى: اوكود 
ريسيدينسي، رقم العقار: ١١٠٢، المساحة: ٨٣٫١٠ متر مربع، التقييم: »٤٢٣٫٣٠٥/٨١« درهم 
٥- شقة سكنية المنطقة: معيصم األول رقم األرض: ٣٥٢ رقم المبنى: ١، اسم المبنى: اوكود 
ريسيدينسي، رقم العقار: ١١١٤، المساحة: ٧٣٫٦٨ متر مربع، التقييم: »٣٨٠٫٠١٤/٣٧« درهم

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
 رقم 3٤٥٢/٢٠٢٠/٢٠٧ - تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٠/٣٠تجاري كلي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره 
»٦٦٨٠٦٩١٫١٢ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف. طالب التنفيذ بنك االستثمار ش.م.ع عنوانه الشارقة، 
منطقة القاسمية، شارع الزهراء، رقم ١٠٥، مبنى ملك بنك االستثمار، مقابل مسجد الملك فيصل، بجانب 

بنك دبي اإلسالمي، هاتف ٠٦٥٩٨٠٥٥٥ فاكس ٠٦٥٦٩٣٨٠٧ ويمثله إلياس وديع حنا
المطلوب إعالنه عطا اهلل نصيف عنوانه دبي، رأس الخور، السوق المركزي للخضار والفواكه، ملك الشيخ 
سعيد بن ثاني آل مكتوم، مكتب رقم ١٣، ص.ب: ١٢٦١٥٥، دبي، هاتف متحرك: ٠٥٠٩٩٥٥١١٠ هاتف ثابت 
Dyann.nasifgroub@yahoo.com - ٠٤٢٨٣٣٠١٣ فاكس: ٠٤٢٨٣٣٠١٢ - ٠٥٠٩٩٥٥١١٠ - ٠٤٢٨٣٣٠١٣

 موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ م وفي االيام الثالث التالية ان 
اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه لدى الجهة التي انيط بها البيع )شركة اإلمارات 
ايداع  الشراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االلكتروني  موقعها  وعلى  للمزادات 
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:
١- نوع العقار: شقة سكنية، المنطقة: الحبية الرابعة، رقم األرض: ١١٨، رقم البلدية: ١٣٨-٦٨٢ رقم المبنى: 
١، اسم المبنى: جراند هواريزن١، رقم العقار: ١٠٦، المساحة: ١٠٥٫٨٠ متر مربع، المبلغ: ٥٩٣٫٣٨٨٫٤٩ درهم

٢- نوع العقار: شقة سكنية، المنطقة: الحبية الرابعة، رقم األرض: ١١٨، رقم البلدية: ١٣٨٦-٦٨٢ رقم المبنى: 
١، اسم المبنى: جراند هواريزن١، رقم العقار: ٢٠٩، المساحة: ١٠٥٫٨٧ متر مربع، المبلغ: ٥٩٣٫٤٩٠٫٤٤ درهم

٣- نوع العقار: شقة سكنية، المنطقة: الحبية الرابعة، رقم األرض: ١١٨، رقم البلدية: ١٣٨٦-٦٨٢ رقم المبنى: 
١، اسم المبنى: جراند هواريزن١، رقم العقار: ٣١٠، المساحة: ٨٨٫٥١ متر مربع، المبلغ: ٥٠٣٫١١٤٫١٩ درهم

٤- نوع العقار: شقة سكنية، المنطقة: الحبية الرابعة، رقم األرض: ١١٨، رقم البلدية: ١٣٨٦-٦٨٢ رقم المبنى: 
١، اسم المبنى: جراند هواريزن١، رقم العقار: ١٠٩، المساحة: ١٠٥٫٨٧ متر مربع، المبلغ: ٥٩٣٫٧٨١٫٠٩ درهم

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم 3٩63/٢٠٢١/٢٠٧ - تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ األولى رقم ١٨٣
موضوع الدعوى طلب إذن بيع عقار مرهون عبارة عن شقة في إمارة دبي، منطقة برج 
خليفة، اسم المبنى ريحان ٢، مبنى رقم ١٦، الطابق ٢، شقة رقم ٢٠٣، رقم األرض ١٩٨ 

والتصريح باستالم مبلغ ٢٢٩٧١٣٨٫٦٩ درهم من ثمن البيع بالمزاد.
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع«

عنوانه إمارة دبي، القصيص ٢، شارع ٥ متفرع من شارع دمشق، بناية نهال
منطقة  دبي،  بر  دبي،  إمارة  اإلمارات،  عنوانه  تشان  نستور  تشي  إعالنه   المطلوب 
برج خليفة، رقم األرض ١٩٨، اسم المبنى ريحان ٢، الطابق ٢، شقة رقم ٢٠٣ الرقم 
NESTORCHAN@HOTMAIL.COM - المكاني ٨٧١٦٣-٢٦٥٠٦ - ٠٥٠٧٨٥٠٣٠٢

موضوع اإلعالن: منفذ ضده: شي نستور تشان
 انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ م وفي االيام الثالث التالية ان 
اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه لدى الجهة التي انيط بها البيع 
 )http://www.emiratesauction.ae شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها االلكتروني(
وعلى راغبي الشراء ايداع تأمين ال يقل عن ٢٠٪ من الثمن االساسي قبل دخول المزايدة 
البيع التقدم باعتراضه معززا بما يبرره من مستندات قبل  ولكل من لديه اعتراض على 
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 
الثمن  بايداع كامل  الثمن على ان يقوم  الزيادة عن عشر  المزاد بشرط ان ال تقل هذه 
المعروض والمصروفات خزينة المحكمة. وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات: نوع العقار: 
شقة سكنية رقم األرض: ١٩٨ المنطقة: برج خليفة، اسم المبنى: ريحان ٢، رقم الطابق: ٢، 
رقم العقار: ٢٠٣، رقم المبنى: ١٦، المساحة: ١٢٢٫٤٥ متر مربع، التقييم: ١٨٨٧٤٣٤٫٤٧ درهم

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم ٢٧١/٢٠٢٠/٢٥٠ - بيع عقار مرهون

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ األولى رقم ١٨٣
وقدرها/  المستحقة  للمديونية  سدادا  مرهون  عقار  وبيع  الحجز  طلب  الدعوى  موضوع 
٥١٤٫٨١٩٫٣٥ ألف درهم »خمسمائة وأربعة عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة عشر درهمًا وخمسة 
وثالثون فلسًا« والمضمون بعقد الرهن المؤرخ ٢ مارس ٢٠١٤ وفقًا ألحكام قانون الرهن 

التأميني رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ بإمارة دبي.
طالب التنفيذ بنك دبي التجاري »ش.م.ع« عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، بورسعيد، ديره، 
دبي، مبنى بناية بنك دبي التجاري، بجوار ديره سيتي سنتر ويمثله أسامة حسن عثمان دبلوك

دبي،  دبي،  بر  دبي،  إمارة  اإلمارات،  عنوانه  امام حمادة  منصور  إعالنه عماد  المطلوب 
hr3@nstyleeintl.com ، شارع الصبا، مبنى برج مانشيستر، شقة ٦١٢، ٠٥٥٥٩٢٠٤٩٦

موضوع اإلعالن:  انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ م وفي االيام الثالث 
التالية ان اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه لدى الجهة التي انيط بها 
 )http://www.emiratesauction.ae البيع )شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها االلكتروني
وعلى راغبي الشراء ايداع تأمين ال يقل عن ٢٠٪ من الثمن االساسي قبل دخول المزايدة 
البيع التقدم باعتراضه معززا بما يبرره من مستندات قبل  ولكل من لديه اعتراض على 
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:
بيانات العقار: شقة سكنية المنطقة: مرسى دبي رقم األرض: ١٢٥، اسم المبنى: مانشستر، 

رقم العقار: ٠٦١٢، المساحة: ٦٥٫٠٣ متر مربع، التقييم: ٦٦٨٫٥٤٧/٦٧
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى
 رقم ٩٢/٢٠٢١/٢٥٠ - بيع عقار مرهون

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ األولى رقم ١٨٣
موضوع الدعوى طلب إذن بيع عقار مرهون عبارة عن شقة في إمارة دبي، منطقة برج 
خليفة، اسم المبنى ينسون ٨، مبنى رقم ١، الطابق ٣، شقة رقم ٣٠١، رقم األرض ١٩٨ 

والتصريح باستالم مبلغ ١٠٦٣٣٦٢٫٨١ درهم من ثمن البيع بالمزاد.
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع«

عنوانه إمارة دبي، القصيص ٢، شارع ٥ متفرع من شارع دمشق، بناية نهال
المطلوب إعالنه  تشي نستور تشان

عنوانه إمارة دبي، منطقة برج خليفة، اسم المبنى ينسون ٨ رقم المبنى ١، الطابق ٣، شقة 
NESTORCHAN@HOTMAIL.COM - رقم ٣٠١، رقم األرض ١٩٨، - ٠٥٠٧٨٥٠٣٠٢

موضوع اإلعالن:  انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ 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: شقة سكنية المنطقة: برج خليفة رقم األرض: ١٩٨، رقم المبنى: ١ اسم المبنى: 
ينسون ٨، رقم العقار: ٣٠١، المساحة: ٨٠٫٨٣ متر مربع، المقدرة بـ »١٫٣٣٦٫١٦٢/٩٦« درهم

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى
 رقم ٢٧٠/٢٠٢٠/٢٥٠ - بيع عقار مرهون

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ األولى رقم ١٨٣
موضوع الدعوى طلب بيع عقار مرهون العقار الواقع على قطعة األرض رقم »٨« ورقم 
البلدية ١١٣-٢٢١ بمنطقة مطار دبي الدولي والبالغ مساحتها »٣٧١٦٫١٢ متر مربع« والمرهون 
لصالح طالبة األمر بموجب عقد الرهن المؤرخ في ٢٠٢١٧/٠٣/٢٠م والمصدق أصواًل لدى 
دائرة األراضي واألمالك تحت الرقم »٢٠١٧/٢٣٩٦« من الدرجة األولى والمملوك للمطلوب 
ضده األمر األولى »المدين األصلي« طالب التنفيذ بنك الخليج الدولي ش م ب - مكتب 
تمثيل عنوانه إمارة دبي، بر دبي، شارع الشيخ زايد ، اتجاه إمارة أبوظبي، برج الموسى 
٢، بجانب مطعم صدف، بالقرب من سوبر ماركت ليفكو، الطابق التاسع، مكتب رقم ٩٠١ 

ويمثله عامر سيد محمد سيد محي روشن المرزوقي
المطلوب إعالنه شركة محمد عمر بن حيدر للعقارات ش.ذ.م.م عنوانه إمارة دبي، ديرة، 
القرهود، بالقرب من محطة مترو جي جي كو، بناية محمد عمر بن حيدر، ٠٠٩٧١٤٢٨٢١١٩١ 

info@mobhgroup.com ، ٠٤٢٨٢٥١١٥ ،
موضوع اإلعالن: المنفذ ضدهم  شركة محمد عمر بن حيدر للمشاريع ش.ذ.م.م.

شركة مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة مساهمة خاصة
محمد عمر علي بن حيدر الحارثي

 انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ 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 فضاء المنطقة: بمطار دبي الدولي رقم األرض: ٨-  المساحة: ٣٧١٦٫١٢ 

متر مربع، التقييم: ٣٥٩٩٩٩٤٩درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم ١3٢/٢٠٢٠/٢٥٠ - بيع عقار مرهون

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
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العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

اقتصاد

23 العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة نانيش تريد م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٨٤٥١«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
إلغاء تسجيل  بطلب  تقدمت  قد  إنترناشونال م.م.ح،  ألينجا  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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٣٨٥٥«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة تارافا تريدينغ م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٨١٥٨«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة إيه جي بي إم م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٦١٥١«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة اوريكس كونسولتينغ 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٦٦٤٩«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة بوما استديوز م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٤٦٤٩«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
إلغاء  بطلب  تقدمت  قد  م.م.ح،  كونسولتانسي  روبينسون  شركة  بأن 
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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٤٢٦٨٣«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة اريز تيليكوم اند تريدنغ كورب 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٢٩٠٨٢«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
إلغاء  بأن شركة إن إل إكسبورت ش.م.ح ـ ذ.م.م، قد تقدمت بطلب 
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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٨٤٥٤«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
تقدمت  قد  ذ.م.م،  ـ  سوليوشنز ش.م.ح  مانجمنت  ستيباب  شركة  بأن 
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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٦١٥٧٨«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
انتربرايس م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل  بأن شركة جار اهلل 
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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٧٩٥٩«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة فونيكس انترناشونال تريدينغ 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٦٥٠٢«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة مايسبكس 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦١٨٧٧٤«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة توريد مي ش.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٣٩٩٨«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة إنفراتريد إس سي إس بي فرع شركة أجنبية، 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٥٨٩١٣٨«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة إنترناشونال بزنس سوميتس 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٥٨٧٦٢٨«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة وايت اسفالت تريدينغ 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٩٨٧٧«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة بيسونيا انترناشونال 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٨٠٢٢«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
إلغاء تسجيل  بأن شركة ويشيت سوليوشنز م.م.ح، قد تقدمت بطلب 
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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٥٩٨٣٨«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة نوفو هوسبيتاليتي 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٦٠٦٨٤«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة العالمة كونسولتانتس إنجنيرينغ 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٦٠٩٤٢«
اإلقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
»راكز« بأن شركة سوبرانوس م.م.ح، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
باعتراضه  يتقدم  أن  اإلعتراض  لديه مصلحة في  الشركة، ولكل من 
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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٦٠٨٦٠«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
إنترناشونال كونسولتينغ ش.م.ح ـ ذ.م.م، قد  بأن شركة زيل آند وين 
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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٦٠٠٢٥«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة جتكونسل ليقل كونسولتانتس 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 ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »٦٦٠٩٤٥«

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٠/٥٣١ تجاري كلي، بسداد 

المبلغ المنفذ به وقدره »١١٧٦٢٩٢٫٠٤ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ نور بنك »مساهمة عامة« بنك نور اإلسالمي »ش.م.ع« سابقًا عنوانه 
اإلمارات، إمارة دبي، بر دبي، شارع الشيخ زايد، مكتب رقم ٨٠١، ملك إعمار العقارية

ويمثله جابر راشد محمد جابر راشد السالمي
المطلوب إعالنه فيكتور ماريو فينسنت فيرنانديس عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، بر 
 Customer Service BLDG Dewa- دبي، شارع الحضيبة، فيال الكاظم بالقرب من

Mario@finelineme.com - ٠٥٠٦٢٥٩٠٤٨ -
موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ 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
تأمين ال يقل عن  ايداع  الشراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي   
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 
الممتلكات: شقة سكنية رقم األرض: ١٢  بيان أوصاف  يلي  المحكمة. وفيما  خزينة 
المنطقة: الخليج التجاري، اسم المبنى: بايز ووتر بي امنيات، رقم العقار: ٢١٢ رقم 

المبنى: ١  المساحة: ١٦١,٦٢ متر مربع، المبلغ: ١٫٢٤٨٫٧٩٠٫٠٣ درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
 رقم ١٢٠٤/٢٠٢١/٢٠٧ - تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/٢٥٤ عقاري كلي، والمعدل 
باالستئناف رقم ٢٠١٩/٣٩٧ استئناف عقاري، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٣٦٩٧٦١٦ 

درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ راماكانت فارشيني راميش شاندرا وآخرون عنوانه الموطن المختار: مكتب/ 
جميلة المهيري للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بإمارة دبي - منطقة ديرة، شارع 
بورسعيد، برج بيزنيس أفينيو، مكتب رقم ٢١١ ويمثله جميلة سعيد ماجد سعيد المهيري

المطلوب إعالنه جي أند كو للتطوير العقاري ش.ذ.م.م - منطقة حرة
عنوانه اإلمارات العربية المتحدة،  إمارة دبي، بر دبي، مدينة دبي لإلعالم، بناية جت 
واي، بلوك b الطابق السادس، بناية مطعم جدودنا، ٠٥٠٤٥٠٧١٠٢ - ٠٤٣٥٤٤٤٤٥ - 

info@Gcopropties.com
موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٠٥٫٠٠ 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
تأمين ال يقل عن  ايداع  الشراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي   
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: أرض وماعليها من بناء- المنطقة: 
ند الشبا األولى- رقم األرض: ٧٦٧ رقم البلدية: ٧٣٤١-٦١٨ المساحة: ٥١٢٫٠١ متر 

مربع- القيمة الكلية: ٦٠٠٠٠٠٠ درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم ٦٨٢/٢٠٢٠/٢١١ - تنفيذ عقاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢٧
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقم ١+٢٠٢٠/٤ لجنة قضائية خاصة، 

بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »١٦٣٢١٦٤١٫١٦ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ شرينة أحمد سيف الذيب الحميري عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، بر دبي، 

دبي، شارع الشيخ زايد، مبنى برج جروزفينر، شقة ١٢٠٧، قبل كراون بالزا
ويمثله محمد عبيد خلفان الرضة السويدي المطلوب إعالنه سعيد مطر سعيد بن بليلة 
عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، الممزر، ديره، دبي، شارع رقم ٤٧م، مبنى فيال رقم ٢٠، 

Saeedmbb@gmail.com - شقة فيال رقم ٢٠، فيال رقم ٢٠، ٠٠٩٧١٥٠٦٢٥٤٥٥٥
موضوع اإلعالن انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ الساعة ٥٫٠٠ م وفي االيام الثالث 
التالية ان اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة اوصافه ادناه لدى الجهة التي انيط بها 
)http://www.emiratesauction.ae البيع )شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها االلكتروني

المزايدة  الثمن االساسي قبل دخول  ايداع تأمين ال يقل عن ٢٠٪ من  الشراء   وعلى راغبي 
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: شقة سكنية المنطقة: الخليج 
التجاري، رقم األرض: ٧١ رقم البلدية: ٦٨٠١-٣٤٦ المساحة: ٢٢٥٫٤٣ متر مربع، رقم المبنى: 

٦، اسم المبنى: باي سكوير ٠٦، رقم الوحدة: ٢٠٧، بمبلغ: ٢٫٢٤٠٫٠٩١٫٢٢ درهم
نوع العقار: شقة سكنية المنطقة: الخليج التجاري، رقم األرض: ٧١ رقم البلدية: ٦٨٠١-٣٤٦ 
المساحة: ١٧٦٫١١ متر مربع، رقم المبنى: ٦، اسم المبنى: باي سكوير ٠٦، رقم الوحدة: 

٢٠١، بمبلغ: ١٫٧٧٧٫٢٩٣٫٩٤ درهم
مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم ١٠٩٧/٢٠٢١/٢٠٨ - تنفيذ مدني

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٢٠٠٤ أمر أداء، بسداد 

المبلغ المنفذ به وقدره »١٫٢٤٣٫٣٦٨٫٦٣ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.
بر دبي،  إمارة دبي،  اإلمارات،  نادر محمد عبداهلل فكري عنوانه  التنفيذ  طالب 
دبي، منطقة أم سقيم ٢، شارع العزال، فيال رقم ٣٩، رقم  مكاني: ٤٠٨٤٨٩٣٦٣٩
المطلوب إعالنه محمد أويس نجم محمد نجم الهدى عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، 
بر دبي، دبي، منطقة الثنية الخامسة، بناية ليوا هايتس، مكتب رقم ٢٣٠٦، رقم 

najam@ventureh.com - مكاني: ١٣٤٤٣٧٤٧٨٤ - ٠٥٥٥٥٨٦٣١٦
العقارية ش ذ م م -  المنفذ ضدها فينتشر هورايزن للوساطة  موضوع اإلعالن 

فرع م د م س
 انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ 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:

األرض: ٨٣٣  األول، رقم  المنطقة: معيصم  بناء  العقار: أرض وماعليها من  نوع 
رقم البلدية: ٠ - ٦٨٥ المساحة: ٨٥٧٫٦٩ متر مربع، التقييم: ٥٠٠٠٠٠٠ درهم

مالحظات: ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
 رقم ٢٦٤٦/٢٠٢١/٢٠٧ - تنفيذ تجاري

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المدعى عليه ١ – الخدمات الهندسية التقنية )ش.ذ.م.م( 
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعى الحصاد لتجارة االدوات الكهربائية ومواد البناء 
ويمثله محمد عبداهلل العبيدلي 

بتاريخ  االبتدائية  دبي  قررت محكمة  فقد  أداء  أمر  استصدار  طلب 
٢٠٢١/٠٨/٣٠ بإلزام المعروض ضده بسداد مبلغ ١١٣,٦١٨,٠٨ )مائة 
وثالثة عشر الف وستمائة وثمانية عشر درهما وثمانية فلس فقط الغير( 
والفوائد القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بأمر 
مشمول بالنفاذ المعجل دون شرط الكفالة مع إلزام المعروض ضده 

بالرسوم والمصاريف ومبلغ ١٠٠٠ مقابل اتعاب المحاماة.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر 
٥٤٧٧/٢٠٢١/٦٠ امر أداء 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

إلى المنفذ ضدهما ١- جلف غلوري للخدمات البحرية )ش.م.ح( 
ـ كفيل ضامن

٢ – غلف غلوري للخدمات البحرية )ش.ذ.م.م(  
مجهولي محل اإلقامة 

بما أن الطالب التنفيذ بنك ابوظبي األول ش.م.ع  
بدفع  والزامك  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  قد 
المبلغ المنفذ به وقدره ٥٥٩٣٩٧٦,١٢ درهم الى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة وإلزامها بالتضامن 
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
 ٧٧٠٨/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤١٠٤/٢٠٢١ امر اداء, 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٢١٩٢٢٨ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 

طالب التنفيذ الطراز الخشبى )ش.ذ.م.م(  
عنوانه: االماراتـ  إمارة دبيـ  بردبيـ  برج الصقر لالعمالـ  شارع الشيخ 

زايد ـ مكتب ٣٣٠١ ـ طابق ٣٣ ـ بنفس البنايه مطعم وينديز 
المطلوب إعالنهما :١- وائل حسن حماده  صفته: منفذ ضده 

٢ – كريستال كيوب العمال تنفيذ التصميم الداخلي ش.ذ.م.م صفته:منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢١٩٢٢٨ 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 ٨٣٠١/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم ١٣/٢٠١٩ 

عمالي خدمة مساعدة جزئ شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ محمد على احمد مليح الشامسي 

عنوانه اإلماراتـ  إمارة دبيـ  القرهودـ  ديرهـ  دبيـ  شارع الميناـ  مبنى 
بن ثانى افينو ـ شقة الميزانين M٠٢ ـ مكتب سعود الشبلى للمحاماة 

واالستشارات القانونية 
ويمثله سعود سلطان حمد الشبلي  

المطلوب إعالنهما ١ – مكتب نبالء الخليج لتوريد العمالة صفته: منفذ ضده 
٢ – سميره بت مادجوكين صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١١١٣٦,٠٠ 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 ٨٧٥٦/٢٠٢١/٢٠٩ تنفيذ عمالي

العدد ٣٦٠٦ تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠
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العدد )٣٦٠٦( الثالثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م
العمالت بالدرهمالذهب والفضةمؤشرات األسواق أسعار النفط بالدوالر

economic@al-watan-ae

أبوظبي

٣٫٦٧٣٠الفضة5٤.٠%٢.١5%٠.٢١% ٧2.5٣ %١.78%٠.5٢٣.١٣٤٫٠٣٢٣ $٠.٠٠%٠

دوالرالذهبالبحرينالسعودية النفط يورو١.79٠.٠٠ $مسقطالكويتدبي

لتعزيز البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدولة 
صندوق تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات ينضم لقائمة 

الشركاء المؤسسين للقمة العالمية للصناعة والتصنيع

ــة  ــة للصناع ــة العالمي ــس  القم ــت أم  أعلن
ــدوق  ــع عــن عقدهــا شــراكة مــع “صن والتصني
تطويــر قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات” 
التابع لهيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية، 
لتعزيــز البحــث والتطويــر واالبتــكار فــي قطــاع 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي دولــة 
اإلمارات من خالل المشاركة األكاديمية المباشرة 

وفــرص االســتثمار.
وتهدف الشراكة إلى تأسيس مجموعات عمل 
تجمــع تحــت مظلتها خبــراء القطــاع، والباحثين 
ــات  ــا المعلوم ــراء تكنولوجي ــن وخب واألكاديميي
واالتصــاالت والمنظمــات المحليــة، لوضع قائمة 
بالتحديــات والقيــود والعقبات التي تواجه جهود 
البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصــاالت فــي دولــة اإلمــارات، لتوفيــر رؤيــة 
طويلــة المــدى، ودعــم رواد األعمال فــي الدولة 
والمنطقــة، وتعزيز الصلة بين القطاع واألوســاط 

األكاديمية.
وستســاهم الشراكة بين الجانبين في توظيف 
أبــرز التوصيــات التــي تقدمها مجموعــات العمل 

لبناء مبادرة مشــتركة تعمل على استقطاب كافة 
األطــراف المعنيــة لتحديد مجموعــة واضحة من 
األهــداف والنتائج للجامعات لتبــادل المعلومات 
والخبــرات، والتعــاون مع المؤسســات الحكومية 
والشركات لتلبية الطلب المتزايد على تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.
وستعزز الشراكة الجهود التي تبذلها اإلمارات 
ــر فــي  لتكريــس دور منظومــة البحــث والتطوي
بنــاء المعرفة وتطوير الخبرات وتشــجيع الريادة 
الفكرية، إلى جانب توطيد التعاون بين الجامعات 
والهيئات الحكومية والشركات، والترويج للمبادرة 
علــى المســتوى المحلــي والعالمــي مــن خــالل 
اســتقطاب كافــة األطــراف المعنيين مــن الخبراء 
والمختصيــن فــي نظــم تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت والتعليــم للمســاهمة فــي نشــر 
الوعــي حــول المبــادرة، إضافــة إلى وضــع قائمة 
بالتوصيات ومؤشرات األداء الرئيسية التي يمكن 
قياســها دوريــًا والتــي تســهم فــي جهــود التطوير 
والتحســين، حيث ســتعمل المبادرة على تحديد 
االستراتيجيات المستدامة لتطوير البحث والتطوير 
ودفــع عجلــة االبتــكار فــي   قطــاع تكنولوجيــا 

المعلومــات واالتصاالت.
ــليم  ــدر س ــال ب ــراكة، ق ــى الش ــا عل وتعليًق
ســلطان العلمــاء، رئيــس اللجنة المنظمــة للقمة 
العالميــة للصناعــة والتصنيــع: “نعيــش في عصر 
الثــورة الصناعية الرابعة، حيث تتمتع تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت بقــدرات غيــر محدودة 
أحدثت نقلة نوعية في طريقة تفاعل المجتمعات 

والحكومــات والشــركات. ونبــذل قصــارى جهدنا 
فــي الجمع بين القطاعات األكاديمية والحكومية 
وريــادة األعمــال، لتعزيــز اســتراتيجيات التنميــة 
ــا  ــال تكنولوجي ــي مج ــكار ف ــة االبت ــع عجل ودف
المعلومــات واالتصــاالت وتعزيز موقــع اإلمارات 
كمركــز عالمــي للتميــز والريــادة. ونرحــب بهذه 
الشــراكة مــع صنــدوق تطويــر قطــاع االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات، حيث ستســاهم فــي تعزيز 
الفــرص االســتثمارية وســتلعب دوًرا فــي تطويــر 

القطــاع وازدهاره.”
ــه قــال المهنــدس عمــر المحمــود  مــن جانب
الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع االتصاالت 
ــا المعلومــات: “نتشــرف باالنضمــام  وتكنولوجي
إلــى قائمــة الشــركاء المؤسســين لهــذا الحــدث 
الــذي يهــدف لالرتقاء بالمجتمعــات عبر توظيف 
التقنيات الرقمية لتحقيق االزدهار. ويســعدنا أن 
نوصــل رســالة الصنــدوق إلــى العالــم مــن خــالل 
المشــاركين والحضــور. نحــن جــزء مــن مســيرة 
صنــع المســتقبل فــي دولــة اإلمــارات، وانطالقــًا 
مــن هــذه الحقيقــة فإننا ال ندخر جهــداً في دعم 
كل المشــاريع والمبــادرات التي توظف التقنيات 

الرقميــة وتعــزز مهارات المســتقبل. 

مريم بطي السويدي: »يوم الشهيد« عنوان للكرامة.. نستحضر 
أرواح شهدائنا البررة الذين سطروا بطوالت خلدها التاريخ

ــوان  ــوم الشــهيد« هــي عن مناســبة »ي
للكرامــة.. نســتحضر فيهــا أرواح شــهدائنا 
ــن ســطروا بطــوالت خلدهــا  ــررة الذي الب
التاريخ، وضحوا بكل غاٍل ونفيس؛ فقدموا 
أرواحهــم الطاهــرة ودمائهــم الزكيــة فداًء 
ــي  ــن الوطــن الغال ــًا لعري للواجــب وصون

وترابــه المقــدس.
إن االحتفــاء بيوم الشــهيد يمثل تكريمًا 
لشهداء الوطن وإعالًء لقيم الوفاء والعطاء 
واستذكارًا وافتخارًا بقيم التفاني واإلخالص 
والــوالء واالنتمــاء المتجذرة فــي المجتمع 
ــاء  ــدًا ووف ــة تخلي ــو بمثاب ــي، وه اإلمارات
وعرفانــا بتضحيــات وعطــاء وبــذل شــهداء 
الوطــن وأبنائــه البــررة الذيــن وهبــوا 
أرواحهــم لتظــل رايــة دولــة اإلمــارات 
ــم  ــة وه ــة عالي ــدة خفاق ــة المتح العربي
يــؤدون مهامهــم وواجباتهم الوطنية داخل 
الوطــن وخارجــه فــي المياديــن المدنيــة 

والعســكرية واإلنســانية كافــة. 
للرؤيــة  اليــوم ترجمــة  يأتــي هــذا 
الحكيمــة للقيــادة الرشــيدة التــي تقتفــي 
ــا  ــي نهضته ــة وبان ــس الدول ــى مؤس خط
ــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن  ــه ب المغفــور ل
ســلطان آل نهيــان طيب اهلل ثــراه، ولتؤكد 
علــى اعتــزاز القيــادة الرشــيدة بتضحيــات 
أبنــاء الوطــن وتفاعلهــا مــع أســر الشــهداء 
ــى  ــارات ال تنس ــة اإلم ــم وأن دول وذويه
أبــدًا أبناءهــا المخلصيــن الذيــن يقدمــون 
أرواحهــم فــداًء لهــا ويزرعــون بتضحياتهم 
الكبيــرة القيــم النبيلــة فــي قلــوب النــشء 

والشــباب وعقولهــم.
ل التاريخ في كتاب المجد والفداء  ســجَّ

أســماء كوكبــة مــن األبطــال الذيــن ضحــوا 
ــة الحــق  ــع راي ــي ســبيل رف ــم ف بأرواحه
وجعل دولة اإلمارات واحة أمن واستقرار 
ومنارة للخيــر والعطاء؛ وفي قائمة المجد 
والخلــود ُيِطــل اســم البطــل ابــن اإلمارات 
البار الشــرطي ســالم ســهيل خميــس، أول 
ــرة  ــه الطاه ــي، روى بدمائ ــهيد إمارات ش
جزيــرة طنــب الكبــرى فــي الثالثيــن مــن 
نوفمبــر عــام ١97١ وذلك قبــل إعالن قيام 
دولــة اإلمــارات بيوميــن فقط؛ فــكان قرار 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل« أن يكون 
الثالثــون مــن نوفمبــر من كل عــام احتفاء 
بيوم الشــهيد، ليمنح المناسبة قيمة خاصة 
بجعلهــا تســبق اليــوم الوطنــي لإلمــارات 
بيومين فقط، وليمثال معًا مشــهدًا متكاماًل 
وملحمــة وطنيــة تجســد حقيقــة أن فــداء 
الوطن بالروح والدم هو الســبيل الستقالل 

البــالد والــزود عــن عرينها.
لقــد أصبــح االحتفــاء بهذا اليــوم فرصة 
للتعبيــر عــن الترابط الحقيقــي بين الوطن 
والقيادة والشــعب، وستبقى دماء الشهداء 
وســام شــرف علــى جبيــن الوطــن، تذكّرنا 
دائمــًا أنــه مهمــا قدمنــا وبذلنــا في ســبيل 
الوطــن فــإن عطاءنــا يبقى متواضعــًا، وفي 
هذا اليوم، نعاهد شهداءنا البررة، مدنيين 
وعســكريين، أن تظــل تضحياتهــم أوســمة 
شــرف وعــز ورفعــة، وأرواحهــم مشــاعل 
تضــيء الطريــق لألجيــال، ونبراســًا للمجد 
والكرامة، وأن تبقى سيرتهم أنشودة فخر 
فــي حــب الوطــن والــزود عنــه، وأن يظل 
أبناؤهم وأسرهم أمانة في أعناقنا. عاشت 
دولــة اإلمــارات عزيــزة خالــدة والرحمــة 

والمجــد والخلود لشــهدائنا األبرار.

»ريسبونس بلس« القابضة تستحوذ على 
هيلث تك بقيمة بـ 9.8 مليون درهم

وكيل دائرة الطاقة : تضحيات 
شهداء اإلمارات أوسمة شرف

797 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

 أعلنــت »ريســبونس بلــس القابضــة« ش.م.خ ، أكبر مزّود 
لخدمات الرعاية الصحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
عــن اســتحواذها علــى شــركة هيلث-تــك اإلماراتيــة- احــدى 
مراكــز التدريــب الرائــدة فــي المجــال الطبي والغيــر الطبي- 

بقيمــة اجماليــة تقدر بنحــو 9.8 مليون درهــم إماراتي.
ــة  ــم كاف ــركة لتقدي ــة الش ــع رؤي ــيًا م ــك تماش ــاء ذل وج
الخدمــات المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة. وسيســاهم هــذا 
ــم  ــب الحاس ــج الجان ــى دم ــس عل ــتحواذ ريســبونس بل االس
فــي التدريــب والتطويــر الوظيفــي مــع القطــاع الرئيــس فــي 
توريــد القــوى العاملــة الطبيــة. وتؤكــد الشــركة على التوســع 
فــي زيــادة فــروع وخدمــات التقنيــات الصحيــة فــي مدينــة 
كوشــين الهنديــة ودبــي والدمــام ومســقط في العــام المقبل.

وفــي هــذا الســياق، عّلــق الرائــد »تــوم لويــس«، الرئيــس 
التنفيــذي فــي »ريســبونس بلــس القابضــة« قائــاًل: » تتمثــل 
ــة  ــة وتلبي ــة للغاي ــال حيوي ــوذج أعم ــاء نم ــي إنش ــا ف رؤيتن
الطلــب المســتمر علــى التدريــب نظــًرا لمتطلباتــه اإللزاميــة 
لتجديــد الترخيــص الطبــي للموظفين. وتتمثل إحــدى األفكار 
الرئيســية لعملية االســتحواذ هذه في توسيع خدماتنا بطريقة 
ــة مــن حيــث التكلفــة فــي قطــاع التدريــب وإضافتهــا  فّعال

إلــى خدماتنــا الشــاملة”. 
ويتابــع لويــس:« كجــزء مــن الخدمــات التــي نوفرهــا مــن 
مصــادر القــوى العاملة وأســواق توريــد القوى العاملــة لدينا، 
نسعى أيضًا إلى توفير الكثير من التدريبات الطبية والمهارات 
البســيطة المطلوبــة قبــل تقديمهــا إلــى الشــركاء الرئيســيين 
مــن مختلــف القطاعــات. ونحــن نتطلــع إلــى افتتــاح خمســة 
فــروع جديــدة لمراكــز التدريــب لهيلــث -تــك فــي كوشــين 
ــام  ــي غضــون ع ــا ومســقط ف ــس أباب ــام وأدي ــي والدم ودب

واحــد فقــط “.
تأسســت هيلث-تــك فــي يوليــو ٢٠١٤، وتــم اعتمادها من 
قبــل جمعيــة القلــب األمريكيــة، ومعهــد الصحــة والســالمة 
ــاش   ــي لإلنع ــس األوروب ــي، و Highfield ، والمجل األمريك

.NAEMT
وتشــمل الــدورات المقدمــة BLS و ACLS و PALS و 
وبرنامــج   PHTLS & Fire and Safety و   Heart Saver

مكافحــة العــدوى و CSSD ودورات CME األخــرى. 
وتم تصميم الدورات وتقديمها بأســلوب عملي باســتخدام 
أحــدث التقنيــات وأدوات التعلــم. ويوفــر االســتحواذ الجديد 
ــم أفضــل  ــة تقدي ــس القابضــة إمكاني لشــركة ريســبونس بل
المعاييــر الطبيــة فــي هــذه المنطقــة، كمــا ســيعزز التطويــر 

الوظيفــي المســتدام للمهنييــن الطبييــن.

أكــد ســعادة المهنــدس أحمــد محمــد بالعاجــر الرميثــي وكيل 
دائــرة الطاقــة فــي أبوظبــي أن تضحيــات شــهداء الوطــن األبــرار 
فــي ســبيل نصــرة الحــق والتصديــق علــى حــب الوطــن أوســمة 
شــرف علــى صــدر كل إماراتــي، فهــم القــدوة واإللهــام لمجتمــع 
يعيــش اللحمــة الوطنيــة بــكل جوارحــه حفاظــًا علــى الكرامــات 

ــوق والحريات. والحق
ــع  ــوم الشــهيد : إن جمي ــه بمناســبة ي ــح ل ــي تصري ــال ف وق
اإلماراتييــن هــم أهــل للشــهداء ولــكل فرد مــن أفــراد عائالتهم، 
ــرًا أهــل وذوي الشــهداء رمــزًا للثبــات والصبــر والعطــاء،  معتب

إذ ســتظل بطــوالت أبنائهــم حاضــرة وراســخة فــي القلــوب.
وأشــار إلــى أن قيادتنــا الرشــيدة ضربــت أروع النمــاذج فــي 
ــة  ــهداء مكان ــي الش ــت أهال ــث أول ــع الشــعب، حي ــا م عالقته
مميــزة، ومنحوهــم االهتمــام والمتابعة،عرفانــًا بتضحياتهــم فــي 

ســبيل رفعــة الوطــن.
وأضــاف ســعادته أن شــعب اإلمــارات يســتلهم مــن تضحيــات 
الشــهداء وأبنــاء الوطن البررة والبواســل، معانــي التفاني والوفاء 
واإلخــالص فــي ســبيل إعــالء المبــادئ اإلنســانية، التــي هــي نهج 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وإحــدى ركائزها فــي تحقيق 

األمــن واالســتقرار على المســتويات كافة .وام

بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي دائــرة األراضــي واألمــالك فــي دبــي 
أكثــر مــن 797 مليــون درهــم حيــث شــهدت الدائــرة أمــس تســجيل 
٢٤9 مبايعــة بقيمــة 579.7٤ مليــون درهــم، منهــا 57 مبايعــة لألراضــي 
ــل بقيمــة  ــون درهــم و١9٢ مبايعــة للشــقق والفل بقيمــة ٢٣٠.٣١ ملي

٣٤9.٤٣ مليــون درهــم. 
وقــد جــاءت أهــم مبايعــات األراضــي بقيمــة ٢٠ مليــون درهــم فــي 
منطقــة حدائــق الشــيخ محمد بن راشــد تليهــا مبايعة بقيمــة ١9 مليون 
درهــم فــي منطقــة حدائق الشــيخ محمد بن راشــد تليهــا مبايعة بقيمة 
١7 مليــون درهــم فــي منطقــة المــركاض.  وقــد تصــدرت منطقــة جبل 
علــي األولــى المناطــق مــن حيث عــدد المبايعات إذ ســجلت ٢٣ مبايعة 
بقيمــة 5٦ مليــون درهــم وتلتهــا منطقــة نــد الشــبا الثالثــه بتســجيلها 9 
مبايعــة بقيمــة ٢5 مليــون درهــم وثالثــة فــي الحبيــه الرابعة بتســجيلها 
٦ مبايعــة بقيمــة ٢9 مليــون درهــم.  أمــا فيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات 
الشــقق والفلــل فقــد جــاءت مبايعــة بقيمــة ١5 مليــون درهــم بمنطقة 
نخلــة جميــرا كأهــم المبايعــات تلتهــا مبايعــة بقيمــة ١5 مليــون درهــم 
فــي منطقــة ام ســقيم االولــى وأخيــرا مبايعــة بقيمــة ١٢ مليــون درهــم 
فــي منطقــة نخلة جميــرا.  وقد تصدرت منطقــة وادي الصفا ٣ المناطق 
مــن حيــث عــدد مبايعــات الشــقق والفلــل إذ ســجلت ٤٦ مبايعة بقيمة 
5١ مليــون درهــم وتلتهــا منطقــة مرســى دبــي بتســجيلها ٢٣ مبايعــة 
بقيمــة ٤7 مليــون درهــم وثالثة في الحبيه الرابعة بتســجيلها ١5 مبايعة 

بقيمــة ٣8 مليــون درهــم.  وام

سعيد الطاير :يوم الشهيد ذكرى مضيئة ومناسبة وطنية عزيزة

لتعزيز العالقات التجارية وفرص ائتمان الصادرات المشتركة
تعاون بين االتحاد الئتمان الصادرات ووكالة »ائتمان الصادرات اليونانية«

»غرفة عجمان« تحتفل بـ»عيد االتحاد الخمسين« بفعاليات حافلة إكسبو 2020 دبي يتخطى حاجز الـ 4.8 مليون زيارة

أكد معالي ســعيد محمد الطاير العضو 
المنتــدب الرئيــس التنفيــذي لهيئة كهرباء 
وميــاه دبــي ان يــوم الشــهيد تعتبر ذكرى 
ــا كل  ــز به ــة يعت ــبة وطني ــة ومناس مضيئ
مواطــن ومقيم علــى أرض دولة اإلمارات 
ــة المتحــدة فبطــوالت وتضحيــات  العربي
شــهداء الوطــن األبــرار الذيــن قدمــوا 
أرواحهــم فــداًء للوطــن ودفاعــًا عــن 
مكتســباته ومقدراتــه جعلــت مــن دولــة 
اإلمــارات واحــة لألمــن واألمــان فــي ظــل 

القيــادة الرشــيدة لصاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة 
حفظه اهلل و صاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي رعاه 
اهلل وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائب 

القائــد األعلــى للقــوات المســلحة.
ــذه  ــح به ــي تصري ــه ف ــاف معالي وأض
المناســبة : فــي هــذا اليــوم نجــدد العهــد 

بأن تظل تضحيات شهداء اإلمارات نبراسًا 
نهتدي به في مسيرتنا لرد الجميل للوطن 
لنسهم في الحفاظ على منجزاته ونواصل 
مســيرة التميــز من خــالل العمل المخلص 
والجــاد لتظــل راية دولــة اإلمــارات عالية 
خفاقــة علــى الدوام. ونســأل اهلل ســبحانه 
وتعالى أن يتغمد شــهداءنا األبرار بواســع 
رحمته وأن يســكنهم فســيح جناته ويلهم 
ذويهــم الصبــر والســلوان وأن يديــم على 

بالدنــا نعمــة األمــن واألمان.وام

وقعــت االتحــاد الئتمــان الصــادرات، 
ــة  ــان التابع ــة االئتم ــركة حماي ــي ش وه
ــارات،  ــة اإلم ــة بدول ــة االتحادي للحكوم
مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات 
التجــاري  التعــاون  لتعزيــز  اليونانيــة، 
ــان.  ــن اإلمــارات واليون واالقتصــادي بي

وبموجــب هــذا التعــاون، ســتدعم 
الشــركات  الصــادرات  ائتمــان  وكالتــا 
المحليــة فــي كال البلديــن والتــي تعمــل 
فــي قطاعــات الزراعــة والبنــاء والصلــب 
واأللمنيوم والسيراميك والطاقة المتجددة 
والميكانيكيــة وإدارة النفايات، وذلك من 
ــل التجــاري  ــول التموي ــر حل خــالل توفي
لدعــم نموها على الصعيــد الدولي. ومن 
شــأن هذه الشــراكة أن تســاهم أيًضا في 
دعم نمو الشــركات الصغيرة والمتوسطة 
وتعزيــز تجارة الحالل مــن خالل توظيف 
الحلــول التمويليــة والتأمينيــة المتوافقــة 

مــع الشــريعة اإلســالمية.
ــاب  ــي أعق ــة ف ــذه االتفاقي ــي ه وتأت
االجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى 
ــي  ــان مؤخــرًا والت ــن اإلمــارات واليون بي
تمثلت في اجتماع ســمو الشــيخ عبد اهلل 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون 
الدولي مع نيكوس ديندياس وزير خارجية 
اليونــان، فــي واشــنطن، واجتمــاع معالي 

الدكتــور ســلطان بــن أحمــد الجابــر وزير 
الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة مــع 
كيرياكــوس ميتســوتاكيس رئيــس الــوزراء 
اليونانــي، فــي أثينــا. واســتعرضت هــذه 
المباحثــات آفاق تعزيز عالقات الشــراكة 
االســتراتيجية بيــن البلديــن وتطرقت إلى 
العديــد مــن القضايــا اإلقليميــة والدوليــة 
ذات االهتمــام المشــترك، بمــا فــي ذلــك 
ــط  ــرق المتوس ــي ش ــورات ف ــر التط آخ

وأهميــة تعزيــز الســالم واالســتقرار فــي 
لمنطقة. ا

ــيتعاون  ــاون، س ــذا التع ــب ه وبموج
الطرفــان فــي مجــاالت التأميــن وإعــادة 
التأميــن والتأميــن المشــترك، وتبــادل 
الخبــرات وأفضــل الممارســات فــي مجال 
االكتتــاب التجــاري، وإدارة المخاطــر، 
وتحصيــل  الــدول،  مخاطــر  وتقييــم 

المطالبــات، واالســترداد.

نظمــت غرفــة تجــارة وصناعــة عجمان 
ــد االتحــاد  ــة خاصــة بمناســبة عي احتفالي
الخمســين، وذلــك فــي مقر مركــز عجمان 

لريــادة االعمــال التابــع لهــا. 
حضــر االحتفاليــة ســعادة المهنــدس 
عبــداهلل المويجعــي رئيــس مجلــس إدارة 
غرفــة عجمــان وســعادة ســالم بــن أحمــد 
النعيمــي نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وســعادة ســالم 
الســويدي المديــر العــام وموظفــي غرفــة 
عجمان وعدد من التجار وأصحاب االعمال 
والمشاريع المشاركين في المعرض الدائم 

بمركــز عجمــان لريــادة االعمــال.
وقــال ســعادة ســالم الســويدي خــالل 
كلمته اإلفتتاحية “ نحتفل اليوم بمنجزات 
خمســين عامًا من التقدم واالزدهار والتي 
ــاالت،  ــع المج ــي جمي ــا ف ــا دولتن حققته
ــًا يحتــذى بــه  ــااًل ريادي وجعلــت منهــا مث
فــي المحافــل الدولية، ويقــدم أرقى صور 
ــدى  ــان ل ــاء اإلنس ــاري وبن ــدم الحض التق
الدول، كما نســتقبل خالل هذه المناســبة 
الغاليــة علــى قلوبنا جميعًا، خمســين عامًا 
قادمــة مــن ترســيخ النجاحــات والمضــي 
قدمــًا بدولتنــا وخططهــا التنمويــة لكافــة 

القطاعات”.
مــن جانبها أكدت خولة خلفان، المدير 

التنفيــذي لقطــاع الخدمــات المســاندة 
فــي غرفــة عجمــان، حــرص الغرفــة علــى 
المشاركة في جميع المناسبات والفعاليات 
الوطنية، خاصة وأن دولة اإلمارات تحتفل 
ــرور  ــي وبم ــا الذهب ــام بيوبيله ــذا الع ه
ــد  ــى ي ــى تأسيســها عل خمســة عقــود عل
آبائنــا المؤسســين، الذيــن صاغــوا مســار 
اتحــاد دولــة اإلمــارات ورســخوا منجزاتــه 
ومكتســباته التــي يفتخــر بهــا كل إماراتــي 
وإماراتيــة علــى مــدار الســنوات الماضية. 
وشــملت فعاليــات الحفــل العديــد مــن 
العروض واألنشطة تضمنت عروض الفرقة 
الحربية، إلى جانب تنظيم معرض “معالم 

مــن بــالدي”، كمــا تــم إقامة ســاحة الفن. 
باإلضافــة علــى تنظيــم مجموعــة مــن 

المســابقات الثقافية. 
وعلــى هامــش االحتفاليــة قــام ســعادة 
مجلــس  وأعضــاء  المويجعــي  عبــداهلل 
االدارة بتفقــد المعــرض الدائــم فــي مقــر 
مركــز عجمــان لريــادة االعمــال واإلطــالع 
ــد  ــث أك ــال، حي ــاريع والمح ــى المش عل
الحضــور علــى دور المعــرض فــي توفيــر 
منصة تســويقية مســتدامة لرواد ورائدات 
ــم  ــان، وتقدي ــارة عجم ــي إم ــال ف األعم
التســهيالت والمزايــا المحفــزة لقطــاع 

ــتثمار.   ــال واالس األعم

ســجل إكســبو ٢٠٢٠ دبي زيــادة ملحوظة 
فــي عــدد الزيارات بعــد مرور شــهرين على 
انطالقه، حيث كشــفت األرقــام الحديثة عن 
٤ مالييــن و7٦٦ ألفــًا و٤١9 زيــارة حتــى ٢8 
نوفمبــر الجــاري، مــع زيــادة ملحوظــة فــي 
اإلقبــال علــى الحفالت الفنيــة والثقافية التي 
استضافتها منصات الموقع، وحضور األحداث 
الترفيهيــة والرياضيــة الكبــرى التــي عقــدت 
ــة، مــع طــرح عــرض  ــرة الماضي خــالل الفت
تذكرة أيام األســبوع لشــهر نوفمبــر الجاري، 

الــذي القــى إقبــاال كبيــرًا مــن الجمهور.
وشــهدت منصــة اليوبيــل أســبوعا ترفيهيا 
ــيقية  ــات الموس ــات واإليقاع ــا باالنغم مليئ
المحببــة لمجموعــة مــن كبــار نجــوم الفــن 
فــي العالــم العربــي، مثل المطــرب الكويتي 
الكبيــر عبداهلل الرويشــد، والمغنــي المصري 
الشــهير محمــد حماقي، بينمــا أحيت كوكبة 
مــن الفنانيــن حفــالت تنوعت بيــن العروض 
الكالسيكية الراقية والكوميدية التي أشعلت 
األجــواء بالبهجــة، وألهبت مشــاعر الحضور.
وعلــى صعيــد العــروض العالمية الشــيقة 
التــي تــم تقديمها مؤخرا في إكســبو ٢٠٢٠، 
حظــي أعضــاء فرقــة أوركســترا »أكاديميــة 
تياتــرو أال ســكاال« المرموقة، بحفــاوة بالغة 
مــن جمهــور مســرح دبــي ميلينيــوم، بينمــا 

اختتمــت فرقــة ريفردانــس اإليرلندية، التي 
تشــتهر بعرضهــا الموســيقي الراقــص الحائــز 
علــى جائــزة غرامي، سلســلة عروضهــا التي 
ــي  ــرض ختام ــرة، بع ــدادًا غفي ــت أع اجتذب
مميــز، تــم تحضيــره خصيصا إلكســبو ٢٠٢٠ 

واســتضافته منصــة اليوبيل.
للشــطرنج،  العالــم  بطولــة  وتشــهد 
ــطرنج  ــي للش ــاد الدول ــا االتح ــي ينظمه الت
فــي مركــز دبــي للمعــارض، حاليــًا، والتــي 
انطلقــت يــوم ٢٤ نوفمبــر وتســتمر حتى ١٦ 

ديســمبر المقبــل، اهتمامــًا منقطــع النظيــر 
مــن الالعبيــن والجماهير على حٍد ســواء، إذ 
ستشــهد البطولة، التي تعــد واحدة من أبرز 
الفعاليات العالمية الخاصة بلعبة الشــطرنج، 
دفــاع النرويجــي ماغنــوس كارلســن، حامــل 
لقــب بطولــة العالم، عن لقبه أمام الروســي 
ــح  إيان نيبومنياتشــي، الفائز بمســابقة الترشُّ
»كانديديتــس تورنامنــت«، حيــث يتنافــس 
ــغ  ــة تبل ــزة مالي ــوز بجائ ــى الف ــان عل الالعب

قيمتهــا ٢.5 مليــون دوالر أميركــي.

دبي - الوطن

عجمان - الوطن
دبي - الوطن

الشراكة تساهم في تكريس 
مكانة اإلمارات كواحدة من 
أسرع أسواق تكنولوجيا 
المعلومات نموًا في العالم

االتفاقية تعزز المبادرات 
االستراتيجية وتدعم بناء مجتمع 

قائم على المعرفة والبحث والتطوير 
وتشجيع المشاريع الوطنية

أبوظبي - الوطن

دبي - الوطن

أبوظبي - الوطن
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»حول اإلمارات« تفتتح فرعها الجديد في »دلما مول« أبوظبي

50 طريقة لالحتفال بعيد االتحاد الخمسين في موشنجيت دبي

أسواق للتجزئه تحتفل بعيد االتحاد الخمسين من خالل 
تشغيل أسواق مارت بالكامل من قبل فريق إماراتي

بالتعاون بين اإلمارات وجمهورية كوريا
إطالق برنامج تدريبي متخصص لبناء الكفاءات الوطنية في 

قطاع ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

كــازا ميــالنو تحتـفل بعــامــها الثــانـي

 افتتحت »حول اإلمارات للمفروشات 
المنزليــة«، العالمــة التجاريــة المحّلية 
الرائــدة فــي مجــال األثــاث الداخلــي 
والخارجي على صعيد المنطقة متجرها 
الجديــد فــي دلمــا مــول، أبــو ظبــي، 
والــذي تــم ســيتم إطالقــه رســمًيا يوم  
٢9 نوفمبــر ٢٠٢١ ليكون متجرها رقم 
٢٢ فــي دول مجلس التعاون الخليجي 
ورقــم 5 فــي أبوظبــي ورقــم ١7 فــي 

اإلمــارات العربيــة المتحدة.
وبمناســبة االفتتــاح، يقــدم المتجــر 
الجديــد عرضــًا مميــزًا تحــت اســم 
»تســوق مجانــا« فــي الفتــرة مــن ٢9 
نوفمبر ٢٠٢١ وحتى 5 ديســمبر ٢٠٢١ 
حيــث يتــم منح العمالء فرصة تســوق 
مجاني من خالل الحصول على قسيمة 
شــراء تعــادل المبلــغ الــذي ينفقونــه، 
والتــي يمكنهــم اســتردادها فــي نفس 
اليــوم عنــد الشــراء التالــي أو فــي أي 

وقــت قبــل تاريــخ 7 ديســمبر ٢٠٢١.
الفــرع الجديــد فــي أبوظبــي الــذي 
يمتد على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع، هو 
جــزء من إســتراتيجية التوســع الخاصة 
بحول اإلمارات لتوسيع نطاقها وتعزيز 
وجودهــا فــي المنطقــة، ويأتــي نتيجة 
لشــعبية العالمــة التجاريــة المتزايــدة 
ــى  ــب عل ــادة الطل فــي اإلمــارات وزي
ــات  ــي الجــودة والتصميم ــاث عال األث
المعاصــرة والفريــدة مــن نوعها حيث 
تقــدم العالمــة مجموعة اســتثنائية من 

مجموعــات األثــاث واإلكسســوارات 
المتنوعــة التــي تتميــز باألناقة بأســعار 
تنافســية وأفضــل قيمــة شــرائية لتلبي 
مختلــف االحتياجــات لتصميــم منــازل 

األحالم.
وفــي تعليقــه علــى افتتــاح الفــرع 
الجديد، قــال محمد كاتاواال، المدير 
المالي للمجموعة: »يسعدنا أن نكون 
فــي دلمــا مــول حتــى نكــون بالقرب 
مــن عمالئنــا األوفيــاء فــي أبوظبــي. 
نتطلع إلى الترحيب بهم الستكشــاف 
أحــدث مجموعاتنــا األثــاث المنزلــي 
واإلكسســوارات واالســتمتاع بتجربــة 
تســوق استثنائية مع منتجات متميزة 
حصريــة فــي التصميــم، وفريــدة مــن 
نوعهــا في األناقــة وذات جودة عالية 

وبأســعار مناســبة للجميع”.
ــا  ــي دلم ــد ف ــرع الجدي ــدم الف يق
مــول، أبوظبــي  مجموعة واســعة من 
أنمــاط التصاميم  واألقمشــة واأللوان 
الحديثــة، ممــا يميز العالمــة التجارية 
فــي مجموعتهــا المعاصــرة المميزة.

تأسســت فــي عــام ١99٢، “حــول 
المنزليــة”  للمفروشــات  اإلمــارات 
ــات  هــي واحــدة مــن أفضــل العالم
التجاريــة الرائــدة فــي مجــال األثــاث 
والمفروشــات فــي اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة. نجحــت العالمــة التجاريــة 
فــي الجمــع بيــن رؤيتهــا والمعرفــة 
ــا  ــق مكانته ــة لخل ــة الصناعي والدراي
ــث  ــال تأثي ــي مج ــدة ف ــركة رائ كش

ــازل فــي المنطقــة. المن

إذا كنــت تتطلــع لالحتفال بعيد االتحاد 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  الخمســين 
المتحــدة ٢٠٢١ ؛ فــإن موشــنجيت دبــي، 
أكبــر منتــزه ترفيهي مســتوحى من ســينما 
هوليــوود في منطقة الشــرق، هي المكان 
المناسب حيث توفر العديد من الخيارات 
المتنوعــة والتجــارب الشــيقة. تماشــيًا مع 
روح االحتفــاالت التاريخيــة بعيــد االتحــاد 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  الخمســين 
المتحدة، كشــفت موشنجيت دبي النقاب 
ــال  ــا لالحتف ــاب إليه ــبًبا للذه ــن 5٠ س ع
بهذه المناســبة الغالية على قلوبنا جميعًا. 
خــالل عطلــة نهايــة األســبوع وإجــازة 
عيــد االتحــاد الخمســين لدولــة اإلمــارات 
العربية المتحدة )١ ديسمبر - ٤ ديسمبر(، 
ــات  ــتمتاع بالفعالي ــوف االس ــن للضي يمك
ــة فــي  المســتوحاة مــن أفالمهــم المفضل
خمــس مناطــق عالميــة المســتوى تجســد 

الحيــاة ألفــالم الشــهيرة.
تضم موشــنجيت دبي أكثر األفعوانيات 
إثــارة فــي دولــة اإلمــارات، وهــي تنقلــك 
إلــى عالــم جديــد مــن األلعاب التــي حتمًا 
ســتزيد مــن مســتوى األدريناليــن خصوصًا 
مــع اقترابــك مــن الحديقة بســرعة البرق. 
لكــن المتعــة ال تنتهي معهــا فهناك العديد 
مــن الجــوالت العائليــة الممتعــة لألطفــال 
أبرزهــا االحتفــال حــول بركــة شــريك، أو 
ــي  ــق أو االنطــالق ف ــع البطاري ــج م التزل

رحلــة استكشــافية عبــر النهــر.
تقدم موشنجيت دبي تجربة ترفيهية ال 
مثيــل لهــا؛ مع العــروض الرائعــة وعروض 
الشــوارع التــي حتمًا ســتبهر الــزوار. وهي 
تضــم عــروض جديــدة رائعــة باســتخدام 
ــدأ.  ــرات ولنب ــر والكامي األضــواء والتصوي
يمكن للزوار أيًضا مشــاهدة العروض التي 

تجمع بين الشــرق والغــرب، حيث يرقص 
الفنانــون للوصــول إلى أرقــام بوليوود في 
موشــنجيت فــي بوليــوود. أخيــًرا وليــس 
آخًرا، ســتعرض ســتريت بيتز رقصة مثيرة 
ــم  ــرز فــرق الرقــص فــي دبــي. ت بيــن أب
تصميم كل هذه العروض حصرًيا لالحتفال 
بعيــد االتحــاد الخمســين لدولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحدة.
عــالوة على ذلك، ســتكون الشــخصيات 
الســينمائية المحبوبــة فــي انتظــار الزوار، 
حيــث يمكنكم مشــاهدة الوحــش األخضر 
المفضل لديكم، وصديقه المقرب والحمار 
الكوميــدي والســنافر المحبوبيــن والتنيــن 
المــرح وغيرهــم الكثيــر. رحــب بهــم فــي 
تجربة مميزة والتقط صور ســيلفي معهم.  
ــي،  ــزه موشــنجيت دب ــي منت ــر ف يتوف
أشهى وأطيب المأكوالت من جميع أنحاء 
العالــم لتلبيــة أذواق الجميــع. من النودلز 
ــر  ــى البرغ ــة إل ــزا اإليطالي ــة والبيت الصيني
األمريكــي والشــاورما الشــهية من الشــرق 

األوســط، باإلضافــة إلــى لخبــز اللذيــذ من 
ــوان مثــل الخبــز  مختلــف الثقافــات واألل
المحلــي الــذي تشــتهر به دولــة اإلمارات. 
وبمناســبة موســم االحتفاالت فقد أطلقت 
موشــنجيت دبي قائمة خاصة لألطفال في 
فيــري ســميرفي كافيــه مقابــل 5٠ درهًمــا 
فقــط وهي تتضمن هدية مفاجأة للصغار!

ــر العــام  ــال دينيــس باســكال، المدي ق
الترفيهــي:  دبــي  موشــنجيت  لمنتــزه 
“إننــا نلحــظ احتفــاالت اإلمــارات العربية 
ــن  ــد االتحــاد الخمســين م المتحــدة بعي
خــالل ضمــان تجربة ضيوفنــا لقضاء وقت 
مذهــل ال ُينســى فــي منتــزه موشــنجيت 
دبــي الترفيهــي. ونحــن علــى يقيــن مــن 
مــن  العديــد  والعديــد   5٠ هنــاك  أن 
األســباب لالحتفــال معنــا بالعيــد الوطنــي 
واالســتمتاع بالحماســة الوطنية واألنشطة 
الثقافيــة والديكــورات. يضمــن المقيمون 
والســياح فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة 

قضــاء وقــت ممتــع.

فــي عيــد االتحــاد الخمســين لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة تحتفل أســواق 
للتجزئــة هــذه الســنة بشــكل مختلــف من 
خالل تجربة عالية الجودة في بيئة تســوق 
مميزة، حيث ســيتم تشــغيل أســواق مارت 
)الورقــاء ٣( بالكامــل مــن قبــل فريــق مــن 
مواطنيــن دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 
لخدمة العمالء طوال شــهر ديسمبر ٢٠٢١.

تلتزم أسواق بخدمة المجتمعات المحلية 
منــذ انطالقتهــا األولــى، وتأمل أســواق من 
خــالل فعاليــة عيــد االتحــاد الخمســين فــي 
تعزيــز ثقتهــا ودعمهــا للمجتمــع، وتعتبــر 
أســواق أن هــذه مجــرد خطــوة أولــى فــي 
خطة طويلة األمد لتعزيز وتشجيع مواطني 
دولة اإلمــارات العربية المتحــدة لإلنضمام 
إلــى قطــاع البيــع بالتجزئــة. تأمــل أســواق 
فــي زيــادة االهتمــام بقطــاع التجزئــة مــن 
ــى  ــة وتشــجيعهم عل ــي الدول ــل مواطن قب
المشــاركة ليكونــو جــزءًا فاعــاًل فــي هــذا 

القطــاع الحيــوي في المســتقبل.
كما ويســتمر هذا النشــاط الوطني لمدة 

شــهرًا كامــاًل فــي أســواق وهــو مثــال حــي 
علــى القيمــة الكبيرة التي يمكــن لمواطني 
دولــة اإلمــارات إضافتهــا علــى قطــاع البيع 
بالتجزئــة. وتســتقبل أســواق المزيــد مــن 
المواطنيــن اإلماراتييــن مــن جميــع أنحــاء 
اإلمــارات لالنضمــام إلــى الفريــق وتنميــة 

مســتقبل تجــارة التجزئــة فــي الدولة.

ــى إعــالن  ــًا عل ــرور 5٠ عام بمناســبة م
تأســيس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة، 
تحتفل “أســواق” وعلــى طريقتها من خالل 
التركيــز على كل من المواطنين والمقيمين 
فــي الدولــة، وذلــك وفقــًا لرؤيتهــا القائمــة 
ــع  ــرر المجتم ــي تطوي ــى المســاهمة ف عل

لمحلي. ا

أكــد معالــي الدكتــور أحمــد بالهــول 
الفالســي وزيــر دولــة لريــادة األعمــال 
والمشــاريع الصغيرة والمتوســطة، أن دولة 
اإلمــارات ومنــذ قيامهــا تضع االســتثمار في 
رأس المــال البشــري فــي مقدمــة أولوياتهــا 
االســتراتيجية، حيث تعمل بصفة مســتمرة 
علــى تطوير قدراته ومواهبه، لبناء كفاءات 
وطنيــة واعــدة وتأهيلها لتكــون قادرة على 
قيــادة مســيرة التنمية المســتقبلية وتطوير 
منظومــة السياســات والتشــريعات الوطنيــة 

إلــى أرقــى المســتويات العالميــة.
جــاء ذلــك خــالل حفــل إطــالق البرنامج 
التدريبي لبناء الكفاءات التخصصية الوطنية 
ــرة والمتوســطة  ــل المشــاريع الصغي لتموي
ــة )KSP( بالتعــاون  والمشــتريات الحكومي
ــا،  ــة كوري ــارات وجمهوري ــة اإلم ــن دول بي
والــذي يأتــي فــي إطــار االتفاقيــة الموقعــة 
اإلماراتيــة ووزارة  االقتصــاد  بيــن وزارة 
االقتصاد والمالية في جمهورية كوريا خالل 
ســبتمبر من العام الماضي ٢٠٢٠، ويشــتمل 
البرنامــج على ٣ أهداف رئيســية ١( إنشــاء 
إطــار مؤسســي لتمويــل الشــركات الصغيرة 
ــات  ــام مؤسس ــة نظ ــطة، ٢( تقوي والمتوس
تمويل المشــاريع الصغيرة والمتوســطة، ٣( 
إدخــال نظــام المشــتريات الحكومية لتنمية 

ــركات القطاع. ش
ــى  ــور الفالســي إل ــي الدكت ــار معال وأش
حرص وزارة االقتصاد على مواصلة جهودها 
بالتعــاون مــع شــركائها علــى المســتوى 
االتحادي والمحلي لتحقيق أهداف “مشاريع 
الخمســين” وتعزيــز تنافســية بيئــة األعمال 
فــي الدولــة وتنميــة قطــاع ريــادة األعمــال 
والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وزيــادة 
مســاهمته فــي الناتــج الوطنــي اإلجمالــي، 
مشيرًا إلى أن البرنامج سيعمل على تحقيق 
نقلــة نوعيــة فــي هــذا القطاع الحيــوي من 
خــالل نقــل المعرفــة مــن التجربــة الكورية 
والتي تعد أحد أفضل الممارسات العالمية، 
ــج  ــي البرنام ــاركين ف ــه المش ــًا معالي داعي
ــف  ــى االســتفادة بشــكل مكث ــي إل التدريب
مــن البرنامــج وتعزيــز قدراتهم للمســاهمة 
فــي بنــاء نظــام متقــدم جديــد فــي الدولــة 

لتمويــل المشــاريع الصغيرة والمتوســطة.
ومــن جانبــه، قــال ونــج – ســيوب زين، 
 KSP رئيــس الفريــق الكــوري لــدى برنامج
مــع الجانب اإلماراتي، أن البرنامج يســاهم 
فــي تقويــة العالقــات والتعــاون بيــن دولــة 
اإلمارات وجمهورية كوريا من خالل تقديم 

أفضــل الخبــرات الكوريــة مــن العديــد مــن 
الجهــات والمؤسســات الكوريــة، ممــا يؤكد 
ــز  ــي تعزي ــج ف ــذا البرنام ــة ه ــى أهمي عل

عالقــات التعــاون بيــن البلدين.  
ويســاهم البرنامــج التدريبــي المتخصص 
فــي صقــل المهــارات الوطنيــة مــن خــالل 
نقــل التجــارب العلميــة والعمليــة الناجحــة 
لقطاع ريــادة األعمال والمشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة فــي كوريــا والتــي مــرت بهــا 
ــن  ــة م ــى االن، بداي ــام ١9٦١ وحت ــذ ع من
وضــع السياســات والتشــريعات واإلجراءات 
التحفيزيــة واالبتكار والتصنيع والتكنولوجيا 
المتقدمة وقطاع ريادة األعمال والمشــاريع 

الصغيرة والمتوســطة. 
ويعــد البرنامــج التدريبــي المكثف الذي 
تبلــغ مدتــه ٦ أشــهر فرصــة مهمــة لكافــة 
المشــاركين المواطنيــن لالســتفادة القصوى 
من التجربة الكورية حول تسويق منتجاتهم 
وابتكاراتهم في األسواق المحلية والخارجية، 
ونقــل المعرفــة حــول كيفيــة التغلــب على 
التحديــات التي تواجــه قطاع ريادة األعمال 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى 
العالــم، والتعــرف على قصص نجاح القطاع 
بالتعــاون مــع الجهات الحكوميــة في كوريا 
والســبل التــي ســاهمت فــي التغلــب علــى 
تلــك التحديــات مــن خــالل توفيــر الدعــم 
والتســهيالت الضروريــة بمــا اشــتمل علــى 
تخصيص حصص من المشــتريات الحكومية 
لتمكيــن الشــركات مــن تحقيــق النمــو 

االقتصــادي الــذي تصبــو إليه.  
يهــدف البرنامــج التدريبــي إلــى تعزيــز 
الصغيــرة  الشــركات  قطــاع  تنافســية 
والمتوسطة وريادة األعمال من خالل إيجاد 
ممكنــات تســرع آليــات التمويــل وتطويــر 
نمــوذج جديــد لتمويل المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة. وسيعمل البرنامج على تمكين 
مــا يزيــد عــن ١5 مواطنًا ومواطنــة ممثلين 
ــة  ــة معني ــة ومحلي ــة اتحادي ــن ١٢ جه ع
بقطــاع ريــادة األعمــال المشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة والمشــتريات الحكوميــة مــن 
الوصــول إلــى توصيــات مشــتركة تتناســب 
مــع بيئــة األعمــال فــي الدولــة باالســتفادة 
مــن التجربــة الكوريــة، وهــو مــا من شــأنه 
ــك  ــة تل ــن كاف ــات النظــر بي ــب وجه تقري
الجهــات لصياغــة نمــوذج جديــد للتعامــل 
مع تمويل المشــاريع الصغيرة والمتوســطة 
والمشــتريات الحكوميــة بالدولــة وتعزيــز 
مكانتهــا العالمية وتحقيق النمو االقتصادي 

انســجامًا مــع مشــاريع الخمســين.
يذكر أن قطاع ريادة األعمال والمشاريع 
ــن  ــبته م ــغ نس ــطة يبل ــرة والمتوس الصغي
إجمالــي الشــركات فــي كوريــا نحــو %99، 
ــة  ــي الدول ــاع ف ــم القط ــدر حج ــا يق بينم
بنحــو 98.5% مــن إجمالي الشــركات بدولة 

اإلمارات.

احتفلــت كازا ميالنــو، العالمــة التجارية 
الرائدة في مجال األدوات الصحية والبالط 
الفاخــرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحدة، بالذكرى السنوية الثانية لتأسيسها 
بمجموعــة مــن اإلعالنــات الجديــدة خــالل 
الحدث الذي نظمته في العنوان - مرســى 

دبــي، فــي ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١.
ــوم  ــر بمفه ــي تفتخ ــرض الت ــة الع صال
بأحــدث  تتميــز  واإلحســاس،  اللمســة 
المنتجــات الرائعــة مثــل البــالط الذهبــي 
عيــار ٢٤ قيراًطــا وأحــواض االســتحمام 
والحنفيــات  للــدش  العمليــة  والتجربــة 
وكوريــان، والتــي نــادًرا ما تكــون وجدت، 
أعلنــت عــن دخولهــا فــي مجــال التجــارة 
اإللكترونيــة من خالل موقع ويب مخصص 
ســيتم إطالقــه قريًبــا إلــى جانــب تطبيــق 
جــوال. من خــالل هذه الخطــوة، فإن كازا 

ميالنــو، المشــروع الشــاب لمــدة عاميــن 
بقيادة السيد محمد أزهر ساجان، بالتأكيد 
على اســتعداد لنقل ســوق تحسين المنازل 

الفاخــرة إلــى المســتوى التالــي. 
هــذه العالمة التجارية بالتجزئة، تعرض 
ــة مــن أحــواض الغســيل،  تشــكيلة حصري
البــالط / األلــواح  الصنابيــر،  الدشــات، 
واألســطح الصلبــة المصممــة بشــكل فريــد 
ــة  ــة تجاري ــن ٤٠ عالم ــر م ــل أكث ــن قب م
 Versace ، Devon ،عالميــة بما في ذلــك
 & Devon ، Roberto Cavalli ، Cristal
Bronze ، Maison & قامت Valentina و 
كوريــان® جنًبا إلى جنب مع مجموعتهما 
الخاصــة مــن األدوات الصحيــة التي تتمتع 
ــة  بتصميــم وتجميــل المســاحات الخارجي
ــات المســابح والمناظــر  ــن خــالل خدم م
الطبيعية المصممة حسب الطلب والباركيه 
مــن Corà. ليــس ذلك فحســب، فالعالمة 
التجاريــة تخطط أيًضا لتقديم قســم جديد 

.Arredoألســطح المطبخ بالشــراكة مــع٣
ــوج  ــالق كتال ــا إط ــدث أيًض ــهد الح ش
ــة  ــدم مجموع ــذي ق ــة وال ــب للغاي مرتق
جديــدة مــن األدوات الصحيــة والبــالط 
ــارت  ــي أث ــد والت ــكل معق ــة بش المصمم
إعجــاب المصمميــن الداخلييــن الذيــن 

ــدث. ــروا الح حض
ــارب  ــر تج ــجان: »نبتك ــر س ــال أزه ق
معيشــية فريــدة للنــاس مــن خــالل باقــة 
ــة  ــات المصمم ــة والخدم ــا الرائع منتجاتن
حســب الطلــب، وال نهــدف إال إلى الكمال 
المطلــق«. بعــد الكثيــر مــن اإلقناع بشــأن 
الســماح لنــا بالدخــول إلــى صالــة العــرض 
فــي أبــو ظبي المقــرر إطالقها فــي النصف 
األول من ديســمبر ٢٠٢١، كان كل ما قاله 
ــة  ــام صال ــواب أم ــح األب ــا نفت ــو »بينم ه
العــرض الجديدة، يمكنك أن تشــهد إضفاء 
الطابــع الرســمي علــى شــراكتين ضخمتين 

فــي عالــم األدوات الصحيــة.
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الفالسي: االستثمار 
في رأس المال البشري 
في مقدمة أولوياتها 

االستراتيجية لبناء كفاءات 
وطنية واعدة قادرة على 

قيادة مسيرة التنمية

البرنامج يحقيق نقلة في ريادة األعمال الوطنية.. وندعو المشاركين 
إلى تعزيز قدراتهم للمساهمة في بناء النظام التمويلي

عدد من مواطني الدولة يمثلون 12 جهة اتحادية ومحلية معنية 
بقطاع ريادة األعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة


