
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 )٣٦٠٨( األحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م

تحولت محطة القطارات المركزية الضخمة في ميالنو 
معرضًا فنيًا عن »عالم بانكسي« يتضمن نسخًا بالحجم 
الفعلي للوحات الجدارية لفنان الشارع البريطاني الذي 

نجح في إبقاء هويته لغزًا.
وفيما تحقق أعمال بانكسي أرقامًا قياسية في المزادات، 
منها اللوحة الذاتية التلف جزئيًا »الفتاة مع البالون« التي 
بيعت في مقابل ٤.٢٥ ماليين دوالر، يهدف المعرض 
الذي يفتتح الجمعة إلى جعل فنه في متناول الجميع.

وأوضح أمين المعرض مانو دي روس لوكالة الصحافة 
الفرنسية: أن الفكرة تتمثل في جعل الناس يسافرون 
من دون الحاجة إلى السفر فعليًا حول العالم لمشاهدة 
أعمال بانكسي، خصوصًا أن معظمها تعرض للتدمير أو 

الحجب أو السرقة«.
وُتعرض أكثر من ١٣٠ لوحة جدارية وطباعة شاشة 
حتى ٢7 فبراير في قاعات هذه المحطة، وسط ديكور 

يعيد بأمانة إنتاج عالم فنان بريستول الغامض.
وأضاف مانو دي روس: أعدنا إنتاج الجدران التي رسم 
عليها بانكسي، والطوب، والخرسانة، وأوساخ الشوارع، 
والتلوث. وتولت مجموعة من فناني الغرافيتي الشباب 

والطالب تنفيذ اللوحات الجدارية.
ومن بين المعروضات عدد من أبرز أعمال بانكسي 
وأكثرها شهرة، كلوحة »رامي الزهور« التي تمثل شابًا 
يهم بإلقاء باقة من الزهور على شكل زجاجة »مولوتوف« 
حارقة، ورسوم استنسل تمثل حيوانه المفضل الجرذ، 
إضافة إلى أعمال أحدث زمنيًا، نادرًا ما ُعرضت من قبل.

وتشمل هذه األعمال جدارية »أتشوم!!« التي نفذها 
في بداية جائحة »كوفيد ١٩« عام ٢٠٢٠، وتجسد عجوزًا 
تعطس إلى درجة أنها تفقد طقم أسنانها، ولوحة من 
سنة ٢٠٢١ تمثل هاربًا من سجن ريدينغ في إنجلترا 

يفر مع آلته للكتابة. وكاالت

اكتشف علماء في كلية لندن الجامعية أّن بعض 
المرضى المصابين بنوع شائع من سرطان األطفال ال 
يستجيبون للعالج بسبب نوع نادر من الخاليا السرطانية 
لم يتم التعرف عليه سابقًا، تتمتع بقدرة فريدة على 

»النوم« أثناء العالج الكيميائي ومقاومة آثاره.
وكشفت الدراسة التي أجريت على الفئران ألول 
مرة عن السمات البيولوجية المحددة التي تفسر سبب 
تمكن عدد صغير من خاليا اللوكيميا من البقاء على 
قيد الحياة خالل أول ٢٨ يومًا من العالج الكيميائي 

لسرطان الدم الليمفاوي.
ويموت نحو ٢٠ في المائة من مرضى سرطان الدم 
الليمفاوي بسبب المرض، ويعاني الكثير ممن نجوا 
العالج طويل األمد  من مضاعفات طويلة األمد ألّن 
ومكثف، وهناك حاجة ماسة إلى عالجات أكثر فاعلية 
وأقل سمية، وهذه الدراسة التي ُنشرت أول من أمس 
في مجلة »نيتشر كانسر«، تلقي ضوءاً جديداً على 

كيفية تصميم هذه العالجات.
ومثل جميع أنواع السرطان، يتطور سرطان الدم 
الطبيعية طفرات  الخاليا  الليمفاوي، عندما تكتسب 

جينية متعددة.
ومنذ بضع سنوات، اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا 
أّن المرضى الذين يعانون من سرطان الدم الليمفاوي 
يأوون مجموعات متعددة من الخاليا، كل منها يتميز 
بوجود مجموعة فريدة من الطفرات الخاصة به، وقد 
ثبت أّن هذه المالحظة صحيحة في العديد من أنواع 

السرطان.
وحتى اآلن كان الرأي السائد هو أّن التركيبة الدقيقة 
للطفرات في الخلية السرطانية تحدد ما إذا كانت ستبقى 
أم ال بعد العالج، ومن المحتمل أن تتسبب في عودة 
المرض، ولكن لم يكن هناك دليل ال لبس فيه على هذه 
الفكرة، وقد فشلت الجهود المبذولة لتحديد الطفرات 
التي تسبب على وجه التحديد االنتكاس للمرضى.وكاالت

ذكــرت هيئــة اإلذاعــة الدنماركيــة )دي آر( أن 
ســتة زبائــن و٢٥ موظفــا بإيكيــا اضطــروا لقضــاء 
ليلتهــم علــى أســرة وأرائــك متجــر األثــاث جــراء 
هطــول الثلــوج الكثيــف فــي الدنمــارك  األربعــاء 

الماضي.
ــن وهــم  ــرت الصــور األشــخاص العالقي وأظه
جالســون مع بعضهم ويحتســون القهوة وملفوف 
ــدم  ــرة الق ــاراة لك ــاهدون مب ــا يش ــة بينم القرف
بمنطقــة شــمال غوتالنــد حــول مدينــة آلبــورج.

وقالــت زبونــة تدعــى ميشــيل باريــت إلذاعــة 
ــع فــي  ــاح الخميــس: »كان الجمي الدنمــارك صب
غايــة اللطــف، وكل مــا فــي األمــر أننــا ضحكنــا 
علــى الموقــف ألننــا لــن نمــر بــه علــى األرجــح 

مجــددًا«.
وأوضحــت وكالــة األنبــاء األلمانيــة أن أجــزاء 

كبيــرة مــن الدنمــارك، بمــا فــي ذلــك العاصمــة 
كوبنهاغن، تأثرت بمشــاكل مرورية ومشــاكل في 
ســير القطــارات وانقطــاع مؤقــت فــي الكهربــاء 

جــراء العاصفــة الثلجيــة.
وفــي مطــار آلبــورج، اضطــر نحو ٣٠٠ شــخص 
ــة  ــبب العاصف ــل بس ــة اللي ــر طيل ــار بصب لالنتظ

الثلجيــة.
وفــي مــكان آخــر بالبــالد، كان هنــاك مشــاكل 
طــوال المســاء. وعلــى جســر ســتوربيلت، بيــن 
جــزر فونيــن وزيالند، تمــزق غطــاء تاربولين في 
شــاحنة كانــت محملــة بطــرود، جــراء العاصفــة، 

بحســب صــور نشــرتها قنــاة »تــي فــي ٢«.
وقــال متحــدث باســم الشــرطة للقنــاة: »لقــد 
تدلــت المقطــورة فــوق الميــاه، أعتقــد أن بعض 
هدايــا عيــد الميالد ســقطت في الميــاه«.وكاالت

توصلت دراسة جديدة إلى أن نسر »هاست« المنقرض 
في نيوزيلندا، وهو أكبر نسر معروف، يمكنه أن يلتهم 
فريسه تفوقه وزنًا بـ١٣ ضعفًا. وقارن فريق دولي من 
الباحثين، بقيادة كبير أمناء متحف »كانتربري للتاريخ 
الطبيعي« في إنجلترا، الدكتور بول سكوفيلد، جمجمة 
ومنقار ومخالب نسر »هاست« المحتجز في متحف 
»كانتربري« مع خمسة طيور حية آكلة للحوم للتعرف 

على عادات تغذية الطيور الجارحة المنقرضة.
ويقول سكوفيلد إن البحث الجديد، الذي ُنشر ، في 
مجلة »بروسيدنغ أوف ذا رويال سوسيتي«، أعطانا 
صورة أوضح بكثير عن كيفية تغذية نسر »هاست«. 
ويضيف: تصطاد معظم النسور فريسة أصغر منها، 
لكن نسر )هاست( كان يالحق طائر )موا( المنقرض، 
الذي يمكن أن يصل وزنه إلى ٢٠٠ كيلوغرام، أي أكثر 

من ١٣ ضعف وزن جسمه«.

ونتيجة لهذا البحث، عندما نتخيل نسر »هاست« 
يتغذى، يمكننا أن نتخيلهم ينقضون على طائر )موا(، 
ويمسكون به بمخالبهم ويستخدمون منقارهم القوي 
لتوجيه ضربة قاتلة، وبمجرد سقوط الفريسة، كان 
النسر يتجه مباشرة إلى مؤخرة الجمجمة وإلى األحشاء 

واألعضاء الرخوة األخرى.
ووجدت الدراسة أن »منقار ومخالب نسر )هاست( 
كانت تشبه نسر أفريقيا وأورآسيا، ومع ذلك، فإن 
شكل قحفه العصبي، الجزء من الجمجمة الذي يحيط 
بالدماغ، والمؤشر الرئيسي على سلوك التغذية عند 
الطيور، كان أشبه بشكل نسر األنديز كوندور، وهو 

نسر من أميركا الجنوبية«.
ويتغذى نسر »الكوندور« على األعضاء الداخلية 
الرخوة للجثة، وتشير أوجه التشابه بينه وبين نسر 

»هاست« إلى أن النسر العمالق. وكاالت

خاليا سرطانية تتهرب من العالج بـ»النوم«معرض في محطة ميالنو للقطارات عن »عالم بانكسي«

نسر منقرض افترس ضعف حجمه 13 مرةزبائن يضطرون لقضاء ليلتهم بـ »إيكيا« جراء هطول الثلوج في الدنمارك

رغم االعتقاد الشائع، ال توجد دراسات تظهر 
أّن حساء الشعيرية بالدجاج مفيد عند اإلصابة 
يتوقف  أن  يريدون  ال  العلماء  ولكن  بالبرد. 
المرء عن إعداد حساء مشبع من الدجاج عند 

اإلصابة بالبرد.
وفي حين أّن االختبارات المعملية أشارت 
لاللتهاب  مضاد  أثر  هناك  يكون  قد  أّنه  إلى 
كافيًا  ليس  هذا  فإن  الحساء،  من  النوع  لهذا 
إلصدار حكم علمي. حسبما ذكرت وكالة األنباء 
األلمانية. ويقول أندرياس ميشالين، أستاذ العالج 
الطبيعي السريري في مستشفى شاريته في برلين 
ورئيس قسم الطب الداخلي والعالج الطبيعي 
»يحتوي  برلين:  في  إيمانويل  مستشفى  في 
الدجاج على بروتينات ودهون وكالهما عديم 

الفائدة لدفاعات الجسم ضد العدوى«.
ويجري ميشالين أبحاثًا في العالج الطبيعي 
منذ فترة طويلة واطلع على عدد ال حصر له 
من الدراسات في هذا المجال. وفيما يتعلق 
بالدجاج، لم يتمكن قط من العثور على أي شيء 
علمي لتوضيح لماذا هو بالتحديد له أثر إيجابي.

إذن هل نقلع عن حساء الدجاج عندما نصاب 
بنزلة برد؟

يقول الكثير من المؤيدين لحساء الدجاج إّنه 
عندما يصاب المرء بنزلة برد، فإّن غذاًء مشبعًا 
هو ما يحتاج له أغلب األشخاص. وبالنسبة لكثير 
ممن يتناولون اللحوم، فإّن حساء الدجاج هو 
من بين كل أنواع الحساء األقل ترجيحًا أن يترك 

المرء يشعر بالضعف والجوع بعده مجددًا.
وعالوة على ذلك، يظل لحساء الدجاج القليل 
مصاب  شخص  ألي  علميًا  المثبتة  المزايا  من 
بالبرد. أواًل، هو ساخن مما يحسن تدفق كل 
من المخاط والدورة الدموية وبالتالي تجعل 

المرء يشعر أّنه أفضل.وكاالت

قــال باحثــون بريطانيــون إن جرعــة أســبوعية مــن 
الضــوء األحمــر العميــق فــي الصبــاح قد تحمــي البصر 

الباهــت مــع تقــدم العمــر.
يقــول جليــن جيفــري، المؤلــف الرئيســي لدراســة 
صغيرة جديدة أجريت في جامعة لندن: »إن استخدام 
جهــاز LED بســيط مــرة واحــدة فــي األســبوع يعيــد 
شــحن نظــام الطاقــة المتدهــور فــي خاليــا الشــبكية، 

مثــل إعــادة شــحن البطارية«.
ووجــد الباحثــون أن التعــرض اليومــي لمــدة ثــالث 
دقائــق للضــوء األحمــر العميــق طويــل الموجــة يؤدي 
ــة  ــا المنتجــة للطاق ــا الميتوكوندري ــى تشــغيل خالي إل
ــة المتدهــورة  ــن، ممــا يعــزز الرؤي فــي شــبكية العي

بشــكل طبيعــي.
فــي هــذه الدراســة الجديــدة، أراد الباحثــون تقييم 
ــق  ــر التعــرض للضــوء األحمــر لمــدة ثــالث دقائ تأثي
مــرة واحــدة فــي األســبوع، ومــا إذا كان التعــرض فــي 

الصبــاح أو بعــد الظهــر قــد أحــدث فرًقــا.
وشــملت الدراســة ١٣ امــرأة وســبعة رجــال تتراوح 
أعمارهــم بيــن ٣٤ و 7٠ عامــا ، لــم يكــن لديهــم أي 
مــرض فــي العيــن. تعــرض المشــاركون لثــالث دقائــق 
مــن ضــوء أحمــر عميــق ٦7٠ نانومتــر، فــي الصبــاح 

بيــن الســاعة ٨ صباًحــا و ٩ صباًحــا.
تــم اختبــار رؤيــة األلــوان الخاصــة بهــم مــرة أخرى 
بعــد ثــالث ســاعات مــن هذا التعــرض، كما تــم اختبار 

١٠ مشــاركين بعــد أســبوع واحد مــن التعرض.
ــوظ«  ــن »ملح ــاك تحس ــط ، كان هن ــي المتوس ف
بنســبة ١7٪ فــي رؤيــة األلــوان، والــذي اســتمر لمــدة 
أســبوع. وأظهــرت النتائــج أن بعض المشــاركين األكبر 
ســًنا قــد تحســنت لديهــم الرؤيــة بنســبة ٢٠٪ لمــدة 

أســبوع.وكاالت

ــتيرلنغ  ــة س ــن جامع ــتاذ م ــة ألس ــت دراس حقق
بأســكتلندا، نشــرتها دوريــة »ســاينس أوف توتــال 
إنفيرومينــت«، تقدمــًا كبيــرًا علــى طريــق تحقيــق 
التــوازن بيــن زراعــة األشــجار وإنتــاج الغــذاء، بمــا 
يحقــق »الحيــاد المناخــي«، وكانــت الوســيلة لذلك 

هــي أحــد أنــواع »الفطريــات الصالحــة لــأكل«.
ويشــير »الحيــاد المناخــي« إلــى تحقيــق تــوازن 
ــاس  ــازات االحتب ــات غ ــة انبعاث ــن كمي ــي بي إجمال
الحراري الناتجة، ومقدار انبعاثات غازات االحتباس 
الحــراري الممتصة من الغــالف الجوي، ومما يعوق 
تحقيق ذلك، هو قطع الغابات والمراعي الســتخدام 

األرض فــي الزراعة.
ــي  ــاس ف ــول توم ــور ب ــة للدكت ــدت دراس ووج
جامعــة ســتيرلنغ، أجراهــا بالتعــاون مــع باحث من 
المكســيك، أن اإلكثــار مــن زراعــة »فطــر الحليــب 
ــا  ــج بروتين ــن أن ينت ــأكل يمك ــح ل األزرق« الصال
ــم  ــي يت ــار الت ــن لحــوم األبق ــر م ــار أكث ــكل هكت ل
تربيتهــا فــي المراعــي، ممــا يحافــظ علــى التشــجير 
وتخزيــن الكربون واســتعادة التنــوع البيولوجي في 

الوقــت نفســه.
وفطر الحليب األزرق أو ما يعرف بـ»الكتاريوس 
نيلــي«، تخــرج منه مــادة لبنية زرقــاء اللون ويمكن 
أكله حيث يباع في بعض أسواق الصين وجوانتانامو 
والمكســيك، وينتــج 7.٣ كغــم مــن البروتيــن لــكل 
هكتار، فيما تعزز األشجار التنوع البيولوجي وتخزن 
الكربــون، وتتلخــص الفكرة التي تنادي بها الدراســة 
حــول التخلــص مــن الزراعــة األحاديــة، عبــر دمــج 
زراعــة الفطــر مــع المحاصيــل األخــرى، عبــر اختيار 

المناطــق الصالحة لذلك.وكاالت

تركت أم أسترالية وظيفتها التسويقية بعد 
سبع سنوات، لرعاية ابنها المريض وبدء مشروع 
تجاري ناجح حقق منذ ذلك الحين أكثر من 
٥ ماليين دوالر بفضل اإلعالنات الذكية على 

إنستغرام.
منذ إطالقها في سبتمبر ٢٠١٥، باعت سبيلتا 
كلير لشركة بون ماكسيف، أكثر من ٥٠٠٠٠ 
حامل أقراط وهي اآلن في طريقها لتحقيق 
٢.٥ مليون دوالر بحلول نهاية السنة المالية.

التي  للمرأة  متوقع  غير  نجاًحا  كان  لقد 
قالت إنها استوحت الفكرة من إحباطها الدائم 
الذي كانت تشعر به عندما كانت تبحث عن 

مجوهراتها.
بدء عملها، أصيب  بعد شهرين فقط من 
ابنها الرضيع ماكس، البالغ من العمر اآلن ستة 
أعوام، بنوبة صرع. وأمضت سبيلتا شهورًا في 
استشارة األطباء قبل أن يكتشفوا إصابته بحالة 
الجينية،   SCN٢A باسم طفرة نادرة تعرف 

التي يمكن أن تسبب نوبات
واضطرابات في النمو ومحدودية الحركة.

خالل تلك الفترة تلقت سبيلتا أول طلب 
بالجملة من شركة بون ماكسيف، بمقدار ١٠٠٠ 
دوالر، مما جعلها تتفاءل بإمكانية نجاح عملها.

خطرت لها الفكرة عندما كانت في إجازة 
أمومة وهي تحاول البحث عن زوج من األقراط 
الخاصة بها، وقالت لنفسها ال بد من إيجاد حل 

لمشكلة المجوهرات.
وقالت سبيلتا: »لقد بدأت البحث في غوغل 
واألشياء الوحيدة المتاحة كانت تلك األشياء 
المصنوعة من أسالك صنعها رجل في كوخه، 
ولم تكن تفي بالغرض، لذا قررت أن أصنعها 

بنفسي« وكاالت

 حســـاء الـدجــــاج مفـيـد
إلصــابـات نـزالت الــبـرد

التعرض للضوء األحمر في الصباح 
يعزز قوة البصر

 فطر الحليب األزرق يدعم
»الحياد المناخي«

أسترالية تكسب الماليين بفضل 
تصميم  لحمل المجوهرات

هّدد ورثة دار »غوتشي« اإليطالية االثنين بمقاضاة 
فيلم ريدلي سكوت »هاوس أوف غوتشي« متهمين إياه 
بإظهار أفراد األسرة وكأنهم »مثيرو شغب« )»هوليغانز«(.

استند سكوت في فيلمه على أحد أهم أخبار الجرائم 
في إيطاليا خالل تسعينات القرن الفائت، وهو اغتيال 
ماوريتسيو غوتشي، وريث دار األزياء اإليطالية )يؤدي 

دوره الممثل آدم درايفر(، بتدبير من زوجته السابقة 
باتريزيا ريجاني )ليدي غاغا(.

ونشرت وكالة األنباء اإليطالية رسالة موقعة من ورثة 
ألدو غوتشي )١٩٠٥-١٩٩٠(، نصت على أن »عائلة 
غوتشي تحتفظ بالحق في اتخاذ أي مبادرة لحماية 

اسمها وصورتها«، وكذلك سمعة أقربائها.وكاالت

ورثة دار »غوتشي« يهــددون بمقــاضاة فيلم ريدلي سكــوت

طــّور فريــق مهندســين مــن جامعــة ســتانفورد األميركيــة مشــابك آلية 
يمكــن ربطهــا بالطائــرات المســّيرة لتحويلهــا إلــى طيــور آلية قــادرة على 

اإلمســاك باألشــياء أو الركــون علــى أســطح مختلفة.
ومــن شــأن هــذه القدرات الجديــدة أن تتيح للروبوتــات الطائرة توفير 
اســتهالك بطارياتهــا بــداًل مــن االضطــرار إلــى الوقــوف بدون حــراك، على 
ســبيل المثــال أثنــاء عمليــات البحــث عــن ناجيــن، أو مســاعدة علمــاء 

األحيــاء علــى أخــذ عينــات بســهولة أكبــر فــي الغابــات.
وقــال ديفيــد لنتينــك المشــارك فــي إعــداد المقالــة التي نشــرتها مجلة 
»ســاينس روبوتيكــس« بشــأن هــذا االبتكار:نريــد أن نكــون قادريــن على 
ــر للحماســة مــن وجهــة  الهبــوط فــي أي مــكان، ولهــذا فــإن ذلــك مثي

نظــر الهندســة والروبوتــات.
وأوضحــت وكالــة الصحافــة الفرنســية أنــه كمــا الحــال غالبًا فــي مجال 
الروبوتــات، اســتوحي المشــروع مــن ســلوك الحيــوان - فــي هــذه الحالة 
طريقــة هبــوط الطيــور علــى أغصان الشــجر وتشــبثها بها - بغيــة التغلب 

ــات التقنية.وكاالت على الصعوب

روبوت طـائر يمكنه اإلمسـاك باألشـيـاء

#هذه_أبوظبي أبوظبي بعدسة عيل أحمد

»التشّلون هم«

يومية سياسية مستقلة
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تبادال وجهات النظر بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك
محمد بن زايد يبحث تعزيز الشراكة االستراتيجية مع وزير خارجية الهند

سموه يعرب عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الهندي 
لمشاركته التهاني بأفراح اإلمارات الوطنية

محمد بن زايد يتــلقـى اتـصـااًل هاتفيـًا مـن رئيـس 
إسرائيل للتهنئة بعيد االتحاد الـ50

ــد آل  ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــتقبل صاح اس
ــد األعلــى للقــوات  ــي عهــد أبوظبــي نائــب القائ ــان ول نهي
المســلحة أمس الســبت في قصر الشــاطئ.. معالــي الدكتور 
ــي  ــة ف ــر الشــؤون الخارجي ســوبرامنيام جــاي شــانكار وزي

جمهوريــة الهنــد الصديقــة.
ورحب سموه خالل اللقاء بزيارة وزير الشؤون الخارجية 
ــدرا  ــة نارين ــي دول ــى ســموه تهان ــل إل ــذي نق ــدي.. ال الهن
مــودي رئيــس وزراء جمهوريــة الهنــد بمناســبة احتفــاالت 
دولــة اإلمــارات بيوبيلهــا الذهبــي وتمنياتــه للدولة وشــعبها 
مزيــدًا مــن التقــدم واالزدهــار وللعالقات بيــن البلدين دوام 

ــور واالرتقاء. التط

ــد  ــس وزراء الهن ــى رئي ــه إل ــه ســموه تحيات ــا حمل وفيم
وتمنياتــه لبلده وشــعبه الصديق مزيدا مــن التطور والنماء.. 
معربــًا عــن شــكره وتقديــره لدولــة رئيــس الــوزراء ناريندرا 

مــودي لمشــاركته التهانــي بأفــراح اإلمــارات الوطنية.
وبحــث ســموه ووزيــر الشــؤون الخارجيــة فــي الهنــد.. 
جوانــب التعــاون والعمــل المشــترك الــذي يرســخ الشــراكة 
االســتراتيجية بيــن دولــة اإلمــارات جمهوريــة الهنــد ويحقق 

مصالحهمــا المشــتركة وتطلعــات شــعبيهما الصديقيــن.
ــات النظــر  ــف.. وجه ــر الضي ــادل ســموه والوزي ــا تب كم
بشــأن عــدد مــن القضايــا والتطــورات اإلقليميــة والدوليــة 

ــترك. ص»٢« ــام المش محمد بن زايد خالل مباحثاته مع سوبرامنيام شانكارذات االهتم
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اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 
آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلى 
للقوات المســلحة أمس الســبت في قصر الشاطئ.. 
معالــي الدكتــور ســوبرامنيام جــاي شــانكار وزيــر 
الشــؤون الخارجيــة فــي جمهورية الهنــد الصديقة.

ورحــب ســموه خــال اللقــاء بزيــارة وزيــر 
الشــؤون الخارجيــة الهنــدي.. الــذي نقــل إلــى 
ســموه تهانــي دولــة نارينــدرا مــودي رئيــس وزراء 

جمهوريــة الهند بمناســبة احتفــاالت دولة اإلمارات 
بيوبيلهــا الذهبــي وتمنياتــه للدولــة وشــعبها مزيدًا 
مــن التقــدم واالزدهــار وللعاقــات بيــن البلديــن 

دوام التطــور واالرتقــاء.
وفيمــا حملــه ســموه تحياتــه إلــى رئيــس وزراء 
الهنــد وتمنياتــه لبلــده وشــعبه الصديــق مزيدا من 
التطــور والنمــاء.. معربًا عن شــكره وتقديره لدولة 
رئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي لمشــاركته التهاني 

بأفــراح اإلمــارات الوطنية.
وبحــث ســموه ووزيــر الشــؤون الخارجيــة فــي 
الهنــد.. جوانــب التعــاون والعمــل المشــترك الذي 
يرســخ الشــراكة االســتراتيجية بيــن دولــة اإلمارات 
ــتركة  ــا المش ــق مصالحهم ــد ويحق ــة الهن جمهوري

وتطلعــات شــعبيهما الصديقيــن.
كمــا تبــادل ســموه والوزيــر الضيــف.. وجهــات 
النظر بشــأن عدد من القضايا والتطورات اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشــترك.
حضــر اللقــاء.. ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد 
آل نهيــان وزيــر الخارجية والتعاون الدولي وســمو 
ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــن محمــد ب الشــيخ حمــدان ب
والشــيخ محمــد بــن حمــد آل نهيان رئيــس مجلس 
إدارة مطــارات أبوظبــي ومعالــي علــي بــن حمــاد 
الشامســي نائــب األميــن العــام للمجلــس األعلــى 

لألمــن الوطنــي. وام

تبادال وجهات النظر بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك
محمد بن زايد يبحث تعزيز الشراكة االستراتيجية مع وزير خارجية الهند
سموه يعرب عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الهندي لمشاركته التهاني بأفراح اإلمارات الوطنية

مهرجان الظفرة.. تقديم موعد مزاينة مدينة زايد إلى 14 ديسمبر

الطيب: األزهر سيبني على ما مضى مع الفاتيكان التخاذ 
إجراءات مكثفة لتنفيذ بنود وثيقة األخوة اإلنسانية

»التغير المناخي« توقع اتفاقية لتعزيز التعاون في األمن الغذائي مع وزارة الزراعة الفرنسية

أعلنــت لجنة إدارة المهرجانــات والبرامج 
الثقافيــة والتراثيــة فــي أبوظبــي، عــن تقديم 
موعــد مزاينــة مدينة زايــد بمهرجان الظفرة، 
إلى ١٤ ديســمبر الجاري، وتســتمر مسابقاتها 
ــة  ــد بمنطق ــة زاي ــي مدين ــه ف ــى ٢١ من حت

الظفــرة بإمــارة أبوظبي.
وتأتــي مزاينــة مدينــة زايد ثالــث محطات 
موسم مزاينات اإلبل بأبوظبي، بعد توجيهات 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان ولــي عهد أبوظبي نائــب القائد األعلى 

للقــوات المســلحة، بتوســيع نطــاق مهرجــان 
الظفــرة ليشــمل مزاينــات اإلبــل فــي كل مــن 
ســويحان ورزيــن ومدينــة زايــد إلــى جانــب 
ــرة،  ــان الظف ــي مهرج ــية ف ــة الرئيس المزاين
ــي  ــارة أبوظب ــود إم ــان جه ويجســد المهرج
فــي تعزيــز مكانتهــا كمنصة إقليميــة وعالمية 

للتراث.
ويهــدف مهرجــان الظفــرة إلــى الحفــاظ 
علــى ســاالت اإلبــل األصيلــة، وزيــادة عــدد 
ماك اإلبل المشاركين في مسابقات المزاينة 

والمسابقات التراثية المرتبطة بثقافة وتقاليد 
أهــل المنطقــة، والحفـــاظ علـــى المــوروث 
الشــعبي، وتشــجيع أبنــاء المجتمــع اإلماراتي 
والخليجــي على ممارســته بمختلف أشــكاله، 
وتقوية الروابط اإلنسانية واالجتماعية، إضافة 
إلى المســاهمة في تطوير الســياحة الداخلية 
والخليجية وتحفيز النشاط االقتصادي، وتعزيز 
مركــز إمــارة أبوظبــي لتكــون الوجهــة األولى 
لمزاينــات اإلبــل والفعاليــات التراثيــة محليــًا 

وإقليميــًا ودوليًا. وام

أكد فضيلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور 
أحمد الطيب، شــيخ األزهر الشــريف، أن 
قــادة وعلماء األديان عليهــم واجب ديني 
ومجتمعي اليوم لمواجهة الظواهر السلبية 
خصوصــًا مــا يتعلــق بالجوانــب األخاقية، 
مشــيرًا إلــى أن األزهــر ســيبني علــى مــا 
ــوات  ــاذ خط ــكان التخ ــع الفاتي ــى م مض
ــود وثيقــة  ــذ بن وإجــراءات مكثفــة لتنفي
األخــوة اإلنســانية التــي شــملت مختلــف 
القضايــا وطرحت حلواًل من منطلق ديني 

للمشــكات التــي يواجههــا العالــم اليوم.
جــاء ذلــك خــال اســتقباله أمــس 
أنجيــل  ميجيــل  الكاردينــال  الســبت 
ــوي لحــوار  أيوســو، رئيــس المركــز الباب
األديــان بالفاتيــكان، عضــو اللجنــة العليــا 
لألخــوة اإلنســانية، والمطــران نيكــوالس 
هنري، ســفير الفاتيــكان بالقاهرة، وذلك 
بمشــيخة األزهــر بحضور عــدد من علماء 

ــادات األزهــر الشــريف. وقي
وقــال فضيلــة اإلمــام األكبــر إن عاقــة 

األزهــر والفاتيــكان تظــل نموذجــًا فعــااًل 
وحقيقيًا لنشر التسامح والسام ومكافحة 
التطرف والكراهية والحروب والصراعات، 
وإن طريــق الســام والحــوار طريق شــاق 
وصعــب لكــن الســير فيــه وبــذل الجهود 
واجــب علــى الجميع، فلن يســتقر العالم 
باقتصــاد الســاح الذي يقوم على إشــعال 
الفتــن والحــروب وإزهــاق األروح وإنمــا 
العالــم بحاجــة ملحــة إلــى قيــم اإلخــاء 

والتعايــش الســلمي واحتــرام اآلخر. وام

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة 
الزراعــة والغــذاء الفرنســية، مذكــرة تفاهــم 
للتعاون في تطوير منظومات غذائية مستدامة 
ومرنــة بهــدف تعزيــز األمــن الغذائــي فــي كا 
البلديــن، وجــاء التوقيــع علــى هامــش زيــارة 
فخامــة الرئيــس الفرنســي ايمانويــل ماكــرون 

ــارات. إلى اإلم
وّقــع االتفاقيــة معالــي مريــم بنــت محمــد 
ــة،  ــر المناخــي والبيئ ــرة التغي ــري، وزي المهي
وســعادة كزافييــه شــاتيل، ســفير الجمهوريــة 
الفرنســية لــدى الدولــة، فــي معرض »إكســبو 

ــي«. ٢٠٢٠ دب
ــل  ــري: »يمث ــم المهي ــي مري ــت معال وقال
تعزيز األمن الغذائي أولوية اســتراتيجية لدولة 
اإلمــارات، وتســعى الــوزارة ضمــن جهودهــا 
لتعزيــز األمن الغذائي إلى مد جســور التعاون 
والشــراكة مــع الجهــات والهيئــات المعنية في 

العديــد من الــدول«.
 وتأتــي مذكــرة التفاهم مــع وزارة الزراعة 
والغذاء الفرنسية تماشياً مع جهودنا المستمرة 
فــي هــذا المجــال مــن خــال العمــل متعــدد 
األطــراف. كمــا أن مشــاركة المعرفــة وأفضــل 
ــن يعتمــدان  ــن اللذي ــن البلدي الممارســات بي
علــى تبنــي االبتــكار للتعامــل مــع التحديــات، 
سيســاعدنا على تطوير نظم غذائية مســتدامة 
وتلبيــة أهدافنــا لألمن الغذائــي. ونتطلع قدمًا 
إلى التعاون مع نظرائنا في فرنســا لاســتفادة 

مــن ثمرات هــذه الشــراكة«.
من جانبه قال ســعادة كزافييه شاتيل: »إنه 
مــن دواعــي ســروري أن أوقــع هــذه المذكرة 
التي تبين استعداد فرنسا لدعم دولة اإلمارات 

فــي أهدافهــا المتعلقــة باألمــن الغذائــي. لدى 
بلدينــا الطمــوح فــي تعزيــز اإلنتــاج الزراعــي 
المبتكــر والمســتدام. تقــدم مذكــرة التفاهــم 
هــذه وجهــات نظر مشــتركة كبيــرة في مجال 
الحــد مــن هــدر الطعــام والبحــث والتطويــر 
وتبــادل المعرفة في مجال تكنولوجيا الغذاء«.

وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون الوزارتان 
لتسهيل التجارة الثنائية في المنتجات الزراعية 
ــاج  ــر اإلنت ــي تطوي ــة والمســاهمة ف والغذائي
الزراعــي المســتدام مــع التركيــز علــى االبتكار 
والتحــول الزراعي المســتدام في طرق اإلنتاج. 
كمــا ســتتعاون الوزارتــان في خفــض معدالت 
فقد وهدر الطعام، والعمل على بناء القدرات 
ومشــاركة المعرفة والخبــرات في التكنولوجيا 

الغذائية والزراعية.
ولتحقيق تلك األهداف، سيســعى الطرفان 

إلــى تعزيــز انســيابية ومرونة ساســل التوريد 
الخاصة بالمنتجات الزراعية والغذائية األساسية، 
كمــا ســيتم التركيز علــى تعزيز العاقــات بين 
الشــركات الزراعية والغذائية، والمســتوردين، 
والموزعيــن فــي كا البلدين وتشــجيعهم على 
استكشــاف فــرص الشــراكة والترويــج لجميــع 
أشــكال التعــاون المثمر بيــن القطاعين الخاص 

والحكومي.
ــي  ــال ف ــادة األعم ــز ري ــى تحفي وســعياً إل
القطاع الغذائــي، اتفقت الوزارتان على تعزيز 
جاذبية البلدين للشــركات الناشــئة في القطاع 
الغذائــي مــن خــال تبني االبتكار فــي التعامل 
مــع تحديــات األمــن الغذائــي والتركيــز علــى 
خلــق فرص األعمــال الجاذبة، واالســتفادة من 
برامــج حاضنــات األعمــال والحوافــز األخــرى 

لدعم توســع المشــاريع. وام

محمد بن زايد خالل استقباله سوبرامنيام شانكار

محمد بن زايد وسوبرامنيام 
شانكار يبحثان جوانب 

التعاون بين البلدين بما 
يحقق مصالحهما المشتركة

مريم المهيري وكزافييه شاتيل خالل توقيع المذكرة

ولي عهد دبي يستقبل خالد بن محمد بن زايد

»قمة القيادات العالمية« تستعرض دور العمل التطوعي 
في التعافي المستدام من »كورونا«

اســتقبل ســمو الشــيخ حمــدان بــن 
محمــد بن راشــد آل مكتوم، ولي عهد 
دبــي رئيــس المجلس التنفيــذي إلمارة 
دبــي.. ســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان، عضــو المجلــس 
التنفيــذي إلمارة أبوظبي رئيس مكتب 
أبوظبــي التنفيــذي، أمــس الســبت في 

اســتراحته بنــد الشــبا فــي دبــي.
واســتعرض اللقــاء عددًا مــن القضايا 

التــي تهــم الوطــن والمواطن ومســيرة 
التنمية الحضارية التي تشــهدها الدولة 
ــي ظــل  ــف القطاعــات ف ضمــن مختل
ــيدة،  ــادة الرش ــديدة للقي ــة الس الرؤي
بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة »حفظه 
اهلل«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة 
ــي  ــم دب ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل رئي

»رعــاه اهلل«، وصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقوات 

لمسلحة. ا
حضــر اللقاء ســمو الشــيخ أحمد بن 
ســعيد آل مكتــوم، رئيــس هيئــة دبــي 
ــة  ــى لمجموع ــس األعل ــران الرئي للطي
طيران اإلمارات، وســمو الشيخ منصور 
بــن محمــد بن راشــد آل مكتــوم. وام

بحثــت قمة القيادات التطوعية العالمية 
ــز  ــي مرك ــبت ف ــس الس ــدت أم ــي عق الت
أدنــوك لألعمــال فــي أبوظبــي بتنظيــم من 
»مؤسســة اإلمــارات« و«الرابطــة الدوليــة 
للجهــود التطوعيــة« وبرعايــة دائــرة تنمية 
المجتمع في أبوظبي.. دور العمل التطوعي 
فــي تحقيــق التعافي المســتدام من جائحة 
»كوفيــد١٩« وأهميته خــال فترة الجائحة 

ــا بعدها. وم
وناقشــت القمــة العالميــة التــي عقــدت 
تحت شــعار »دور ريــادة العمل التطوعي: 
ــاء  ــد١٩« وبن ــع جائحــة »كوفي ــل م التعام
ــل  ــدور الفاع ــي مســتدامة« ال ــة تعاف خط
ــاون  ــز أواصــر التع ــي تعزي ــن ف للمتطوعي

فــي المجتمعــات.
وتزامنــًا مــع االحتفــاالت بعيــد االتحــاد 
الخمســين احتفت القمة أيضًا كما بالذكرى 
الســنوية الـ ٥٠ لتأســيس »الرابطة الدولية 
للجهــود التطوعيــة« كشــبكة عالمية تجمع 
تحت مظلتها مجموعة منظمات غير ربحية 
ــادة  ــة وق ــز تطــوع وطني وشــركات ومراك
العمل التطوعي على مســتوى العالم الذين 

يمثلــون ٥٠ دولــة حــول العالم.
وقال معالي الشــيخ ســلطان بن طحنون 
آل نهيــان عضــو المجلــس التنفيــذي العضو 
المنتدب لمؤسسة اإلمارات: »لطالما كانت 
ومــا تــزال دولــة اإلمــارات ومنــذ تأسيســها 
قــدوة يحتــذى بها عالميًا فــي مجال العمل 
اإلنســاني وهــو النهــج الــذي كرســه الوالــد 
ــن  ــد ب ــه الشــيخ زاي المؤســس المغفــور ل
سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه« وسارت 
عليه قيادتنا الرشــيدة من خال نشــر ثقافة 
الخيــر واإليثار والتســامح والتطوع والعمل 
اإلنســاني ومســاعدة جميع شعوب العالم« 
مشــيرًا إلى التزام اإلمارات بتعزيز التعاون 
الدولــي عبــر تقديــم المســاعدات الازمــة 
لمكافحــة جائحة »كوفيــد١٩« في مختلف 

أنحــاء العالم.

مــن جانبــه قــال معالــي الدكتــور مغيــر 
خميــس الخييلــي رئيــس دائــرة تنميــة 
المجتمــع فــي أبوظبــي.. إن »قــوة العمــل 
التطوعي التي طالما آمنا بتأثيرها تعرضت 
ألقــوى اختبــار أثنــاء جائحــة كورونــا وقــد 
نجحنــا فــي مواجهتهــا والتصدي لهــا وذلك 
بفضــل الجهــد الــذي اســتثمرناه فــي إعداد 
المتطوعيــن الذيــن شــاركوا فــي الحمــات 
ــا  ــي نفذته ــرى الت ــة الكب ــة والطبي التوعوي
الدولــة مــن خــال اللجنــة الوطنيــة العليــا 
لتنظيم التطوع خال األزمات التي تأسست 

خــال أزمة كوفيــد١٩«.
وأضــاف معاليه: »تمكــن متطوعونا من 
أدى دور محــوري فــي مســاعدة الجهــات 
الحكومية ومســاندة خــط الدفاع األول في 
ــوم مــن  ــا الي ــى بتن التصــدي للجائحــة حت
أوائــل الــدول التي ســيطرت علــى الوباء«.

وقال: »شــكلت قمة القيادات التطوعية 
ــرات  ــادل الخب ــدة لتب ــة منصــة رائ العالمي
ومعالجة التحديات ومناقشــة أهم الدروس 
المستفادة خال الجائحة وهو ما سينعكس 

علــى تعزيــز دور جميــع األفــراد والفئــات 
فــي تطوير مرونــة مجتمعاتنا«.

من جانبها أكدت نيكول ســيريلو المدير 
التنفيذي للرابطة الدولية للجهود التطوعية.. 
أن القمــة ستســهم فــي وضــع جهــود 
 العمــل التطوعــي علــى األجنــدة العالميــة.

وقالــت: »واجهنا خال العاميــن الماضيين 
جائحــة »كورونــا«، ومــا زلنــا ونحــن اليوم 
هنا لمناقشــة كيــف يمكن للعمل التطوعي 
ــتدام  ــاٍف مس ــاء تع ــاء وبن ــتجابة للوب االس
وكذلــك نجاحنا فــي مكافحة انتشــار الوباء 
والدروس المكتســبة لمواجهة أية تحديات 

قــد نتعــرض لهــا في المســتقبل«.
وأضافــت: »فــي الوقــت الذي تبــدأ فيه 
الــدول فــي جميــع أنحــاء العالــم التكيــف 
مــع الوضــع الجديــد لمــا بعــد »كوفيد١٩« 
نجتمــع ســويًا فــي أبوظبــي لدراســة كيــف 
سيكتســب العمــل التطوعــي أهميــة خاصة 
مســتقبًا فــي الوقــت الــذي نتكاتــف فيــه 
مــع بعضنــا البعــض لتوفيــر حلــول مبتكــرة 
للقضايــا المتعلقة باألزمــات العالمية«. وام

حمدان بن محمد خالل استقباله خالد بن محمد بن زايد

خالل إحدى فعاليات القمة

محمد بن زايد يتلقى اتصااًل هاتفيًا من رئيس 
 إسرائيل للتهنئة بعيد االتحاد الـ50

تلقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي 
نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة 
ــحاق  ــة يتس ــن فخام ــًا م ــااًل هاتفي اتص
هرتســوغ، رئيــس دولــة إســرائيل، هنــأ 
ســموه خالــه بمناســبة احتفــاالت دولة 

اإلمارات بيوبيلها الذهبي »عيد اتحادها 
ــة  ــه للدول ــًا عــن تمنيات الـــ ٥٠«.. معرب
وشــعبها مزيــدًا مــن التقــدم واالزدهــار 
وللعاقــات بيــن البلديــن دوام التطــور 

واالرتقاء.
مــن جانبــه أعــرب ســموه عن شــكره 

وتقديــره للرئيس اإلســرائيلي لمــا أبداه 
مــن مشــاعر طيبة تجــاه دولــة اإلمارات 
وشعبها بهذه المناسبة الوطنية الغالية.. 
ــن  ــدًا م ــة مزي ــات الثنائي ــًا للعاق متمني
التعــاون والتقــدم لمــا فيه خيــر البلدين 

والمنطقة. وام

11 العدد )٣٦٠٨( األحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م

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

political@al-watan.ae

www.alwatannewspaper.ae twitter.com/alwatan_barg facebook.com/alwatannewspaper.emirates
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ثــُت مؤخــرًا إلــى عــدد مــن  تحدَّ
ــول  ــة ح ــدان مختلف ــن بل ــاء م األصدق
موضــوع مشــترك وهــو الديمقراطيــة. 
كان نقاشــنا حيويــًا للغايــة، إذ جــاء 
الجميــع مــن أنظمــة سياســية وأوســاط 
ــُه  ــم أوج ــة، وكان لديه ــة مختلف ثقافي
تشــابٍه واختــاف فــي فهمهــم لمعنــى 

الديمقراطيــة.
قــال صديــٌق ســعودي إنَّ القــرآن 
ع المســلمين علــى التشــاور مــع  يشــجِّ
بعضهــم لحــلِّ مختلــف القضايــا. كلمــة 
ــي  ــة تعن ــة العربي ــي اللغ ــورى« ف »ش
التشــاور، ومجلــس الشــورى الســعودي 
ــة  ــا الحكوم هــو مؤسســة تســتمع فيه
إلــى آراء جميــع األطراف، ويتشــاورون 
لحــل مشــاكل التنميــة الوطنيــة وحيــاة 
النــاس. ألهمتني هذه المناقشــة بعمق، 
ودفعتنــي أيضًا إلــى الرغبة في التحدث 

عــن أفــكاري.
هــل  الديمقراطيــة؟  هــي  مــا 

ثابــٌت؟ نمــوذٌج  الديمقراطيــة 
بغــضِّ النَّظــر عــن الغنــى والفقــر، أو 
المستوى الفكري العالي والمتدني، فإنَّ 
الديمقراطيــة قيمــة مشــتركة للبشــرية 
جمعاء، وغاية موّحدة للبشر في جميع 
أنحــاء العالــم، لكــن يجــب أن ُيترك أمُر 
كيفية تحقيق هذه القيمة والغاية، لكل 
دولــة. فيحــقُّ لــكل بلد اختيــار الطريقة 
ــن  ، وم ــيَّ ــه الفعل ــب وضَع ــي تناس الت
المســتحيل أن يكوَن الجميُع متشابهين. 
ــة أنَّ  ــة القديم ــة الصيني ــي اللغ ورَد ف
»البرتقــال المــزروع فــي هواينــان هــو 
برتقــال، أمــا المزروع فــي هوايبي فهو 
ــي  ــن ف ــال. األوراق متشــابهة، لك برتق
الحقيقــة لهــا نكهــات مختلفــة«. بغــضِّ 
النَّظــر عــن التاريــخ والظــروف الوطنية 
والظــروف االجتماعيــة للــدول األخرى، 
فــإنَّ فــرَض نمــوذٍج ديمقراطــي واحــد 
ُيعــد نهجــًا غيــَر ديمقراطــي بطبيعتــه، 
وسيؤدي حتمًا إلى ظروف غير مقبولة.

ــا  ــاطة م ــرَِّر ببس ــا أْن نق ــا يمكنن ف
ال،  أم  ديمقراطيــة  دولــة  كانــت  إذا 
فقــط مــن خــال امتاكهــا الحــق فــي 
ــاس  ــة الن ــت مهم ــإذا كان ــت. ف التصوي
هــي التصويــت، وال عاقة لهم باألشــياء 
المتبقيــة بعد التصويت، فإنَّ هذا النوع 
من الديمقراطية مجرُد إجراٍء شــكلي ال 
أكثــر. وإذا كان بلد مــا غير ديمقراطي، 
ففــي المحصلــة النهائيــة، يكــون القــول 
الفصــل بيــد الشــعب. يجــب أن يعتمــَد 
معيار قياس الديمقراطية على ما إذا كان 
لدى الشــعوب إحساٌس كاٍف بالمشاركة 
والرضــا والشــعور بالمكاســب، بداًل من 
الحكــم علــى درجــة الديمقراطيــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم بنــاًء علــى نموذِج 

ومعاييــر بلــٍد معيَّن.
ــي  ــي ه ــة الشــعب الصين ديمقراطي
ــة  ــي العملي ــة ف ــن الديمقراطي ــوع م ن
برمتهــا. وتعنــي عبــارة »الديمقراطيــة 
الشــعبية العمليــة برمتهــا« تمّتــع الناس 
الديمقراطيــة،  االنتخابــات  بحقــوق 
واتخاذ القرارات الديمقراطية، واإلدارة 
الديمقراطية، والرقابة الديمقراطية وفقًا 
للقانــون، وااللتــزام بالموقف السياســي 
المتمحــور حــول الشــعب والمتمثل في 

أنَّ الشــعَب هم ســادة البــاد في جميع 
ــا  ــية وجوانبه ــاة السياس ــاالت الحي مج
وجميــع الروابــط. ومــن تطويــر البلــد 
إلــى إدارة المجتمــع، يمكــن للنــاس 
المشــاركة مشــاركة كاملــة، ويمكــن 
تقديــر آراء النــاس تقديــرًا شــامًا. إنَّــه 
علــى وجــه التحديــد بســبب المشــاركة 
الحقيقيــة للشــعب، والحمــاس العالــي 
للشعب للسعي إلى التنمية االجتماعية، 
ــًا مــن أن  ــن دائم ــة الصي ــت تنمي ن تمكَّ
تمضــي علــى المســار الســريع، وأن 
تصبــَح ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، 
مــع تحســن ملحــوظ فــي حيــاة النــاس، 
وبناء مجتمع مزدهر باعتدال، وبطريقة 
شــاملة وحــل مشــكلة الفقــر المدقــع. 
وعلــى وجــه التحديــد بســبب الطبيعــة 
المتمحورة حول الشــعب وفي مواجهة 
الوبــاء، أصــّرت الحكومة الصينيــة دائمًا 
على وضع ســامة الناس وصحتهم أواًل، 
وقــادت المجتمــع بأســره للعمــل معــًا 

لهزيمــة الوبــاء.
كما يجب إضفاء الطابع الديمقراطي 
علــى العاقــات الدوليــة. فمع اســتمرار 
تعمــق العولمة، أصبح مفهــوم »القرية 

العالميــة« أكثَر وضوحًا.
طرح الرئيس الصيني شــي جين بينغ 
اقتراحــًا ببنــاء مجتمــع مصيــر مشــترك 
للبشــرية، الــذي يتوافــق مــع اتجــاه 
التنميــة للمجتمــع الدولي. بغــضِّ النَّظر 
عــن حجــم البلــد، فبصفتهــم ســكانًا في 
»القريــة العالميــة«، يجــب أن يتمتعــوا 
أيضًا بالديمقراطية، ولكلِّ شــخٍص الحُق 
في المشــاركة فــي المــداوالت وصياغة 
النظــام الديمقراطي »للقرية العالمية«. 
وفــي الشــؤون الدولية، يجــب أن يكون 
ــدة  ــو القاع ــدة ه ــم المتح ــاق األم ميث
المشــتركة، كما يجب أن يكون القانون 
الدولي أســاس النظام، وينبغي التمســك 
بمفهوم التشــاور المكثف، والمســاهمة 
المشــتركة والمنافــع المتبادلــة، ويجب 
ممارســة تعدديــة األطــراف الحقيقيــة، 
إضافــة إلــى أنَّــه يجــب تشــارك األمــن 
والتنميــة. ينبغــي الســعي إلــى تحقيــق 
ذلــك، وتشــكيل حوكمــة عالميــة أكثــر 

. شمواًل
فــي عالــم اليــوم تمتلــك البلــدان 
أنظمة اجتماعية مختلفة وآيديولوجيات 
ــة  ــة ومســتويات تنمي ــات تاريخي وثقاف
مختلفــة، ولكــن ال ينبغــي اســتخدام 
ــة لـ»خصخصــة«  ــة ذريع ــذه األنظم ه
الديمقراطية، واالنقسامات المصطنعة، 
وتشــكيل »الدوائــر الصغيرة« وسياســة 
ــم  ــمَّ العال ــات. يجــب أن يض المجموع
المســالم حضارات متنوعــة، كما ينبغي 
أن يســتوعب النظــام المســتقر أنظمــة 
مختلفــة. فقــط عندمــا تمــارس البلــداُن 
مفهــوَم االحتــرام المتبــادل والعاقــات 
الدوليــة المربحــة للجانبيــن وتعــزز 
التنسيق والتعاون، يمكُنها تعزيز التنمية 
الســلمية والصحية والمزدهرة لمجتمع 
ــر مشــترك للبشــرية.عن  عالمــي بمصي

»الشــرق األوســط«

ــًا مــن  ــر مــن ١٣٠ عام بعــد مــرور أكث
إطاق اسم المتصورة Plasmodium على 
الطفيليــات المســببة لمــرض الماريــا عــام 
١٨٩٠، حصــل العالــم اآلن علــى أول لقــاح 
ــع أن  ــات، وم ــك الطفيلي ــد ضــد تل معتم
العديــد مــن الباحثين فــي الماريــا احتفوا 
ــروا عــن  بهــذا التطــور، إال أن آخريــن عّب
مخاوفهــم تجــاه اســتخدام لقــاح متوســط 

لفاعلية. ا
فــي الســادس مــن أكتوبــر، أعطــت 
منظمــة الصحــة العالمّيــة )WHO( الضوء 
األخضر للقاح المســمى  RTS,S، وأوصت 
باســتخدامه على نطاق واســع بين األطفال 
دون ســن الخامســة في أفريقيــا، التي ُتَعدُّ 
موطــن أخطــر طفيليات ماريــا، المعروفة 
 Plasmodium باسم الُمَتَصوِّراِت الِمْنَجِليَّة

.falciparum
ويقول تيــدروس أدهانوم غيبريســوس، 
المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالمّيــة، 
فــي مؤتمــر صحفــّي لإلعــان عــن اعتمــاد 
اللقــاح: “إن لقــاح الماريــا RTS,S -الذي 
اســتغرق إعداده ٣٠ عاًما- ُيغيِّر من مســار 

تاريــخ الصحــة العاّمة”.
لهــذا اللقــاح فاعليــة متوســطة مقارنــًة 
بلقاحــات أخــرى لألطفال، إذ يمنع حدوث 
حوالــي ٣٠% مــن حــاالت الماريــا الخطرة 

بعــد سلســلة مكونــة مــن أربــع جرعات.
ومع ذلك، فإن إحدى دراســات األنماط 
ــع  ــى من ــادر عل ــاح ق ــى أن اللق ــير إل تش
٢٣ ألــف وفــاة بيــن األطفــال ســنويًّا، إذا 
ُأعطيــت سلســلة الجرعــات كاملــًة لجميــع 
األطفــال فــي الــدول ذات النســب األعلــى 
مــن إصابــات الماريا، وهو تغيُّــر كبير في 
حصيلــة الوفيــات الهائلــة بســبب المــرض، 

التــي بلغــت ٤١١,٠٠٠ وفــاة عــام ٢٠١٨.
يــدرس قادة الدول األفريقية حاليًّا مدى 
ضرورة إعطاء اللقاح وكيفّية توزيعه، على 
ســبيل المثــال فــي مالــي، يقــول أالســاني 
ديكو، الباحث في الماريا بجامعة باماكو، 
لدوريــة Nature  إنــه بعــد إعــان منظمة 
الصحــة العالميــة اعتمــاد اللقــاح مباشــرًة، 
تواصلــت معــه وزيــرة صحــة مالي لتســأله 
عمــا تحتــاج إليــه الدولــة للحصــول علــى 
اللقــاح، ويضيــف: “أخبرتهــا بأننــا نحتــاج 
أن نضغــط كدولة وعلى أعلى المســتويات 
فــي حكومتنــا، إلتاحــة هــذا اللقاح بســعٍر 

زهيــد فــي أقــرب وقــت ممكن”.
جهود استمرت لثاثة عقود

طــوَّر الباحثون لقاح RTS,S -المعروف 
ــكيريكس”  ــاري “موس أيضــًا باســمه التج
Mosquirix-  واختبــروه منــذ عام ١٩٨7، 
بتكلفــة تتجــاوز 7٥٠ مليــون دوالر، وقــد 
تولَّى تمويل هذا المشــروع بشكٍل أساسّي 
كلٌّ مــن مؤسســة بيــل وميلينــدا جيتــس، 
ومقرهــا مدينــة ســياتل بواليــة واشــنطن 
األمريكية، وشركة األدوية “جاكسو سميث 

كاين” GlaxoSmithKline، ومقرها مدينة 
لنــدن بالمملكــة المتحدة.

ورغــم انتهــاء التجــارب اإلكلينيكية عام 
٢٠١٥، فقد أوصت منظمة الصحة العالمّية 
حينها بإجراء دراســات استكشــافية لتحديد 
جــدوى وأمــان اللقــاح متعــدد الجرعــات 

خــارج نطاق التجــارب اإلكلينيكية.
ســاعد التحالــف العالمــّي للقاحــات 
والتحصيــن “جافــي Gavi”، وهــو شــراكة 
صحّية مقرها مدينة جنيف بسويســرا، في 
تمويــل البرامج االستكشــافية، التي وزعت 
٢,٣ مليــون جرعــة مــن اللقــاح فــي غانــا 
وكينيــا وماالوي، ويذكــر التحالف أنه وفًقا 
لهذه الدراسات فقد انخفضت نسبة الحجز 
بالمستشــفيات بســبب اإلصابات الشــديدة 
بالماريا بنســبة حوالــي ٣٠%، منحت هذه 
ــة  ــة الثق ــة العالمي ــة الصح ــج منظم النتائ
ــة بإعطــاء أربــع جرعــات  ــة للتوصي الكافي
مــن اللقــاح لألطفــال الذيــن يعيشــون فــي 
المناطق ذات النسب المتوسطة والمرتفعة 

مــن اإلصابــة بالماريا.
قــد  الــدول  إن  يقــول  ديكــو  أن  إال 
تحقــق انخفاضــات أكبــر في نســب الحجز 
بالمستشــفيات والوفيات من خال التوزيع 

المخطــط، خصوصــًا لتلــك اللقاحــات.
في شــهر أغســطس نشــر ديكو وزماؤه 
نتائــج دراســة إكلينيكيــة توصلــت إلــى أن 
لقــاح RTS,S  قلــل مــن وفيــات الماريــا 
فــي األطفــال بنســبة 7٣%، وذلــك عندمــا 
تلّقــى األطفــال ثــاث جرعات قبل موســم 
األمطــار -وهــو موســم ارتفــاع اإلصابــات 
بالماريا- كما تلقوا جرعًة رابعة وخامســة 
قبــل موســم األمطــار في الســنوات التالية، 
ومن الملحوظ أن هذا قد تم بالتوازي مع 
ى الوقاية الكيميائية الموسمية  طريقٍة ُتَسمَّ
ضــد الماريــا، مــن خالهــا يتلقَّــى األطفال 

ــا بشــكٍل  ــًة مضــادًة للماري األصحــاء أدوي
شــهرّي للوقايــة مــن المرض.

لكــن باإلضافــة إلى مســألة كيفّية إعطاء 
اللقــاح، ثّمــة تســاؤل آخــر تحتــاج الــدول 
إلــى اإلجابة عنه، وهو تكلفة شــراء اللقاح 
وتوزيعــه، وما إذا كانــت األطراف المانحة 

ل التكاليف. مســتعدًة لتحمُّ
وقــد أصــدرت الشــركة المصنِّعــة للقاح 
»جاكســو ســميث كاين« بياًنا تتعهد فيه 
بتوفير ١٥ مليون جرعة سنويًّا بسعر أعلى 
ــه  ــاج، إال أن ــًا فقــط مــن تكلفــة اإلنت قلي
ســيكون مــن الضــرورّي إنتــاج حوالي ١٠٠ 
مليــون جرعة ســنويًّا في حــال الحاجة إلى 
إعطــاء اللقــاح لجميــع األطفال فــي الدول 

ذات نســب اإلصابة المرتفعة.
ــراءات  ــى اإلج ــاح عل ــى اللق ــل يطغ ه

ــة؟ ــة الحالي الوقائي
الباحثيــن أن يطغــى  يخشــى بعــض 
الحمــاس المفــرط بشــأن اللقــاح علــى 
اإلجــراءات الحاليــة لمكافحــة الماريــا، 
التــي ال تتلقــى تمويــًا كافيــًا بالفعــل، 
ــج مكافحــة الحشــرات،  ــا برام ــن بينه وم

واألنظمــة الصحّيــة الفعالــة.
بتكلفــة محتملة تبلغ حوالي ٥ دوالرات 
للجرعــة، يشــير الباحثــون إلــى أن تكلفــة 
طــرح اللقــاح وتوزيعه ســتبلغ حوالي ٣٢٥ 
مليــون دوالر للتطعيــم ســنويًّا، وذلــك فــي 
عشــر دول أفريقّيــة ذات نســب إصابــة 
مرتفعــة بالماريــا، كمــا يوضحــون أنه في 
بعــض هــذه الــدول تعرضــت اإلجــراءات 
األخــرى لمكافحــة الماريا للفشــل بســبب 

ــص الدعم. نق
يقــول بــادارا سيّســي، الباحــث فــي 
الماريــا بمعهــد البحوث الصحّيــة والرقابة 
والتدريب الوبائّي بمدينة داكار بالسنغال: 
“أحتــرُم الباحثيــن المســاهمين فــي هــذا 

المجهــود الضخــم، إال أن الواقــع هــو أنــه 
ــة إلــى هــذا  ــه أمــوال طائل قــد تــم توجي
اللقــاح، حتــى وإن كانــت نتائج الدراســات 
ُمْحِبطة”، وُيضيف: “ال أعتقد أن األمريكيين 

قــد يقبلــون بلقــاح نســبة كفاءتــه ٣٠%”.
رغــم ذلــك، يقول سيّســي هــو وجيمس 
ــدي  ــات األوغن ــم الوبائي ــا، عاِل تيبينديران
ــدن: إن  ــي لن ــا ف باتحــاد مكافحــة الماري
لقــاح RTS,S قــد يكــون ذا أثــر بــارز فــي 
ــه  ــا أن بعــض المناطــق، ويؤكــد تيبينديران
ــات  ــب إطــاق حم ــك يتوجَّ ــق ذل لتحقي
عة، حتى ال تعوق المعلومات  إعامية موسَّ

المغلوطــة توزيــع اللقــاح.
ــاس  ــاءل الن ــا: “سيتس ــول تيبينديران يق
عــن ســبب التقديــم المفاجئ للقــاح عمره 
ــه  ثاثــون عامــًا ذي كفــاءة جزئيــة، وموجَّ
إلــى األفارقــة فقــط، خــال الجائحــة، إن 
المعلومــات المغلوطــة التــي انتشــرت عن 
لقــاح “كوفيــد ١٩” تعلِّمنا أننــا ال يجب أن 

نســتخّف بالثقــة المجتمعيــة”.
ورغــم الطريــق الطويل أمــام اللقاح، إال 
أن تيبينديرانــا وباحثيــن آخريــن ممتنــون 
لقــرار منظمــة الصحــة العالميــة، إذ يقول: 
“مــع الدمــار الــذي أحدثــه “كوفيــد ١٩”، 
ومــع تباطــؤ التقدم فــي مكافحــة الماريا، 
ــات  ــة طفيلي ــور مقاوم ــار عــن ظه واألخب
الماريــا ضــد األدويــة المضــادة لهــا، فمن 
ع أن نرى بعض األخبار اإليجابّية”. المشــجِّ

عن »ســاينتافيك أميريكان«

العلماء يرحبون بالموافقة التاريخية على لقاح المالريا وينبِّهون إلى التحّديات المقبلة

اللقاح قادر على منع ٢٣ ألف 
وفاة بين األطفال سنويّاً إذا 
أعطيت سلسلة الجرعات بالكامل

آمي ماكسِمن
صحفية علمية

تشن وي تشينغ
السفير الصيني لدى السعودية

تنّوع العالم بحاجة إلى أنماط متعددة من الديمقراطية
فرض نموذٍج ديمقراطي واحد 
يعد نهجًا غير ديمقراطي بطبيعته 
وسيؤدي حتمًا إلى ظروف غير مقبولة

تشــكل األرقــام دليــًا وشــاهدًا كبيرًا على قــوة العاقات بيــن الدول، 
وهــي لغــة واضحــة بحــد ذاتهــا ومعيــارًا للشــراكات الكبــرى، ومن ذلك 
مــا تشــكله العاقــات بيــن دولتــي اإلمــارات وروســيا االتحاديــة مــن 
ترجمــة للحــرص المتبــادل علــى تعزيزهــا وتمتينهــا واالرتقــاء بها، وفي 
لغــة األرقــام يظهــر الجانــب االقتصــادي شــديد األهميــة كونــه رافعــة 
للكثيــر مــن القطاعــات ويحقــق جانبــًا كبيــرًا مــن الخطــط التــي يتــم 
العمــل عليهــا، وهــو مــا بينــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي 
»رعــاه اهلل«، خــال اســتقبال معالــي ميخائيــل ميشوســتين رئيس وزراء 
جمهوريــة روســيا االتحاديــة فــي مقــر »إكســبو«، إذ عبــر ســموه عــن 
مــدى مــا تتميــز بــه العاقــات بالقــول: »عاقاتنــا مــع روســيا متميــزة، 
٨٠% من االســتثمارات العربية في روســيا إماراتية و٩٠% من استثمارات 
روســيا فــي العالــم العربــي فــي االمــارات. لدينــا ٤٠٠٠ شــركة روســية 

ونحــن الشــريك التجــاري األكبــر لروســيا خليجيــًا«.
إذ أن اإلمــارات أكبــر شــريك تجاري خليجي لروســيا بنســبة ٥٥% من 
إجمالــي التجــارة الروســية الخليجيــة، والتبــادل التجــاري غيــر النفطــي 
خــال النصــف األول مــن العــام ٢٠٢١ بلــغ نحــو ٢ مليــار دوالر، بنمــو 
تجــاوزت نســبته ٨٠% مقارنــة مــع الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي.. 
ــراكة  ــوة الش ــن ق ــام ع ــة األرق ــه لغ ــا تعكس ــًا مم ــب أيض ــذا جان وه
التــي تشــهد حرصــًا متبــاداًل علــى االرتقــاء بهــا لمــا يواكــب تطلعــات 
القيــادات فــي البلديــن الصديقيــن ولتحقيــق مصالــح شــعبيهما، خاصــة 
فــي ظــل ما يميــز العاقــات االســتراتيجية من احتــرام متبادل وتنســيق 
مشــترك فــي الكثيــر مــن القطاعــات وتعاون علــى أعلــى الدرجات وفق 
ــة  ــاحة الدولي ــى الس ــر عل ــل الكثي ــة فع ــن بإمكاني ــية تؤم إرادة سياس
والتعامــل مــع األزمــات التــي تشــهدها عــدد مــن المناطــق، مــن خــال 
ــادل لوجهــات النظــر وتغليــب الحــرص علــى  ــة وتب مباحثــات متواصل
تعزيــز التفاهمــات وفــق مــا تمثلــه الشــراكة االســتراتيجية مــن أهمية.

العاقــات اإلماراتيــة والروســية تشــكل ثقــًا اســتراتيجيًا كبيــرًا علــى 
الســاحة الدوليــة، مــع التأكيــد الدائــم علــى أهميــة الســام والتعامــل 
بوضــوح مــع كافــة الملفــات وتأكيــد أهميــة التعــاون الدولــي وآثــاره 
التــي يمكــن أن تنعكــس باإليجاب على المســتويات كافة، وهي تجســد 
اإليمــان المشــترك بضــرورة العمــل بــكل فاعليــة والحرص علــى تحقيق 
نقــات أكبــر مــن حيث تعميــق التعــاون والعاقات التي تعتبــر نموذجًا 
حضاريــًا بيــن الــدول الخليجيــة والعربيــة مــن جهــة، وروســيا مــن جهة 
ثانيــة، خاصــة أنهــا تعــود لعقــود طويلــة ومبنية علــى الصداقــة والعمل 
الهــادف لتحقيــق مصالــح جميــع األطــراف والتوجــه منهــا بــرؤى ثابتــة 

نحــو المســتقبل الــذي يهــم الجميع.

اإلمارات وروسيا شراكة استراتيجية متميزة 

يومية سياسية مستقلة

اإلمــارات »أيقــونـة« العـــالــم

فتحــت احتفــاالت الدولــة بعيــد االتحــاد 
الخمســين الذي ما زلنا نعيش أفراحه هذه 
األيــام، البــاب واســعًا أمــام خيــاالت النــاس 
والمحللين في بقاع األرض لمحاولة تفســير 
مــا يحــدث فــي دولــة اإلمــارات ســواًء مــن 
حيــث اإلنجــازات التي تحققــت وما تخطط 
له للخمســين القادمــة، أو من حيث الخيال 
التنمــوي الــذي يســيطر علــى تفكيــر قــادة 
ــاد  ــن االتح ــان ع ــذ اإلع ــة من ــذه الدول ه
فــي الثانــي مــن ديســمبر عــام ١٩7١ إلــى 
اليــوم بــل والمســتقبل، ألن مــا حصل يعجز 
علــى العقل اإلنســاني تصديقه أو اســتيعابه 

بسهولة.
ــة  ــا النهضوي ــارات وتجربته ألهمــت اإلم
المشتغلين في الفن واألدب بكافة أنواعهم 
فخرجــت كلمــات شــعرية وألحــان تتغنــى 
بــأن كلمــة »المســتحيل« نفســها لــم تعــد 
ــن  ــس م ــى هــذه األرض لي ــى عل ــا معن له
الناحيــة النظريــة فقط بــل إن أحام وأفكار 
مؤســس دولــة االتحــاد المغفــور له الشــيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، 
تحولــت إلــى واقــع معــاش يــراه اإلنســان 

بطريقــة يــكاد ال يصــدق مــا يحــدث خاصة 
ممــن عايشــوا األيــام األولــى لاتحــاد ومــن 
ــة اإلمــارات فــي إكســبو  ــاح دول ــزور جن ي
٢٠٢٠ دبــي ويطلــع علــى األفــام الوثائقيــة 
ــو كان  ــى ل ــاد حت ــى لاتح ــل األول للمراح

مــن أبنــاء الدولــة فإنــه ســوف يســتغرب.
وصل األمر ألن تتوج اليونسكو المنظمة 
الثقافيــة التابعــة لألمم المتحــدة يوم الثاني 
مــن ديســمبر ليكــون يومــًا للمســتقبل فــي 
إشــارة إلــى أن هــذه الدولــة تســتفيد مــن 
تاريخهــا لصناعــة مســتقبل اإلنســانية منــذ 
ــش  ــا ال تعي ــها ولكنه ــوم األول لتأسيس الي

فــي الماضــي.
مــن العــام القــادم ســيكون الثانــي مــن 
ديســمبر فــي »رزنامــة« العالــم لاحتفــال 
مــع دولــة اإلمــارات كل عــام باعتبــاره يومًا 
لتحفيــز الخيــال اإلنســاني فــي بقــاع العالم 
مــن أجــل التفكيــر فــي المســتقبل ألســباب 
متعــددة ربمــا أهمهــا أن طبيعــة التحوالت 
العالمية والتحديات لم يعد يناسب معالجتها 
ومواجهتهــا باألســاليب التقليديــة بقــدر مــا 
تحتــاج إلــى »الخــروج مــن الصنــدوق« 

والبحــث عــن الطــرق المناســبة لألزمــات 
الجديدة وهذا ال يمكن حدوثه دون الخيال 
العلمــي أو مــا بــات يعــرف علميــًا بالــذكاء 
ــه  ــز علي ــم التركي ــا يت االصطناعــي وهــو م
لــدى كل الــدول المتقدمــة والتــي تحــاول 
مواكبــة التغيــرات غير الثابتــة وإنما تتحرك 

بشــكل مســتمر وســريع. 
لقــد وضعــت اإلمــارات تصــورًا لتجربتها 
التنمويــة البعض اعتبرها خيــال غير واقعي 
ويجــب علينــا كإماراتيين أن نجد لهم العذر 
ألنــه مــا يتم غيــر طبيعــي، والبعــض أعتقد 
أنها وقتية وال يمكن لها االستمرار، وهؤالء 
يراجعون أنفســهم اليــوم وعليهم فعل ذلك 
ألن نظرتهــم كانــت قصيــرة فــي طموحــات 
قادة اإلمارات التي كونت لنفســها نموذجها 
الخــاص الخارج عن المنهج التقليدي المتبع 
فــي نســخ أو نقل تجــارب مجتمعات أخرى 
ــة،  ــي عصــر النهضــة العربي ــا حــدث ف كم
انطاقــًا مــن قناعة الدولة بــأن لكل مجتمع 
ــاءت  ــا فج ــح لغيره ــي ال تصل ــه الت تجربت
التجربــة غنيــة وملهمة بــل ومؤثرة فصارت 
تســتقطب النجاحــات لــكل عمــل تقــوم بــه 
وفي الوقت نفســه تجــذب أنظار المراقبين 
إليهــا والــكل بــدأ يتحــدث عنهــا، باعتبارهــا 
عمــًا غيــر عــادي وينبغي التوقــف أمامه. 

تحــاول اإلمــارات التركيــز على فلســفتها 
التنمويــة الخاصة التي تختلف عن اآلخرين 
بأن اإلنســان هو محور كل األعمال فتخلت 
عــن التفكيــر فيما يؤدي إلى نتيجة عكســية 

مــن أزمــات وخافــات سياســية وخرجــت 
بــأن تكــون دولــة متفــردة حتى لــو قارناها 
بالمجتمعــات الناهضــة مثل اليابــان وكوريا 
الجنوبيــة باعتبارهــا مجتمعــات كانت لديها 
ــة  ــات العملي ــاري والمقوم ــاس الحض األس
للدولــة ولكن هنــا كانــت اإلرادة والعزيمة 
فكانــت هــي األقــوى واألصــدق واإليمــان 
بالنجــاح وتحقيــق الهــدف، لذا الــكام على 
أن الخمســين عامــًا فتــرة قصيــرة فــي دولة 

اإلمــارات: حقيقية.
هنــاك أهــم مــن كل مــا تم ذكــره أعاه، 
يحــدث أمام الســاحة العالميــة وهو وضوح 
ــة والشــفافية فيمــا تخطــط  ــة الكامل الرؤي
لــه فــي المســتقبل لمــن يريــد االســتفادة 
اإلمــارات  بعــد أن أصبحــت  ومواكبتهــا 
أفكارهــا  وضعــت  للمســتقبل،  أيقونــة 
ومبادئهــا حــددت خالها طريقها الســتمرار 
إنجازاتهــا وكيــف يمكــن تحقيقهــا وكيــف 
لهــا أن تتســاعد مــع اآلخريــن فــي تحقيــق 
ــاس أي  ــا أس ــن باعتبارهم ــتقرار واألم االس

قصــة تنمويــة.

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي 

اليونسكو تتوج الثاني من ديسمبر 
ليكون يومًا للمستقبل في إشارة 
إلى أن اإلمارات تستفيد من 
تاريخها لصناعة مستقبل اإلنسانية

اإلمارات سابقت السنوات 
الضوئية ونافست الدول 
الكبرى لتكون الخمسون 
عامًا حصيلة للتقدم

اإلمارات.. البعد الخامس ينير المستقبل

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
سابقت السنوات الضوئية ونافست الدول 
الكبــرى لتكــون الخمســون عامــًا حصيلــة 
للتقــدم والتقــدم ثــم التقــدم بســرعة ال 
ــى وجــه الكــرة  ــا أي ســرعة عل تضاهيه
األرضيــة، دولــة اإلمــارات نقبــت األرض 
فحصــدت ذهبــًا وصنعــت تاريخــًا علــى 
األرض، وفــي الفضــاء؛ فاليوبيــل الذهبــي 
ــة  ــا الثق ــل إرادة تتقدمه ــددًا، ب ــس ع لي
ــًا  ــأن تكــون حدث والعزيمــة والطمــوح ب
صارخًا ال تســعه رحابة السماء وال توقفه 
نجاحــات، فدولــة اإلمــارات تمثــل البعــد 

الخامــس ولهــا القــدرة على التحــرك إلى 
أي نقطة، ويمكنها أن تعود إلى الماضي 
أو تتجــه إلــى المســتقبل فــإن اختــارت 
ــى  ــرص عل ــد تح ــي بالتأكي ــي فه الماض
أن تســتعجل المســتقبل وإن اختــارت 
المســتقبل فسيســتقبلها الطمــوح الجامح 
ليدفعهــا نحــو تقدم ال تســتوعبه العقول. 
دولة اإلمارات العربية المتحدة خال ٥٠ 
عامــًا حققت كثيرًا مــن النمو واالزدهار، 
دول كثيرة ال تســتطيع أن تنافســها، ولن 
تحقــق هــذا اإلنجــاز إال بعــد قــرن فمــا 
تحقــق ليــس بفضــل المــوارد الطبيعيــة، 

بقــدر اإليمــان بالمــوارد البشــرية التــي 
تتمتــع بنظــرة مســتقبلية تفوق عشــرات 
السنين يسبقهم رؤية قادة دولة اإلمارات 
الطموحــة ودور االتحاد في توحيد العزم 
واإلقــدام علــى أن يكونــوا حصنــًا منيعــًا 

ضــد أي عــدوان وقــوة عاليــة الشــأن.
عندمــا ُتذكــر دولــة اإلمــارات العربيــة 
المحافــل  مــن  كثيــر  فــي  المتحــدة 
والمناسبات ال بد من أن نستذكر المغفور 
لهما بإذن اهلل الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان والشــيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 
»طيــب اهلل ثراهمــا« علــى استشــرافهما 
مســتقبل اإلمــارات؛ فطموحهمــا لم تكن 
مبانــي فقــط بل اتحاد مــن أجل أن تصل 
إلــى آفــاق الفضــاء الواســع وتكنولوجيــا 
بــا حــدود لتكــون اإلمــارات مركــزًا لكل 
ــم والعلمــاء  تقــدم وتطــور ومــاذًا للعل
حمــل هــذه األحــام »عيــال زايــد« كافة 
مــن حــكام وقــادة وشــعب لتصبــح تلــك 

األمنيــات واقعــًا ملموســًا تفخــر العروبــة 
بتلــك اإلنجــازات العظيمــة وتشــاطرهم 
ــة  ــت دول ــى أصبح ــل حت ــع الجمي الواق
ــي  ــل العرب ــي قب ــم األجنب ــارات حل اإلم

والصغيــر قبــل الكبيــر.
المرصــع  الذهبــي  يوبيلهــا  فــي 
باإلنجــازات الباهــرة نهنئ قيادة وشــعب 
اإلمارات بعيد االتحاد الخمســين كل عام 
واإلمــارات فــي تقــدم ومســتقبل زاخــر 

بــكل مــا هــو جميــل.

فاطمة الصديقي
كاتبه بحرينية
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إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز المشهور الرقمي 

رخصة   رقم: CN-1054164     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ مركز المشهور الرقمي 

FAMOUS DIGITAL CENTER
إلى/ ايم لنقل الركاب بالحافالت المؤجرة
AIM PASSENGER CHARTER BUS

تعديل نشاط/ إضافة خدمات حقول ومنشأت النفط 
والغاز البرية والبحرية »0910018« 

تعديل نشاط/ إضافة نقل الركاب بالحافالت المؤجرة »4922006« 
تعديل نشاط/ حذف بيع ادوات القرطاسية- بالتجزئة »4761003« 
تعديل نشاط/ حذف خدمات الطباعة وتصوير المستندات »8219001« 
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.
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التقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه 
اهلل«، أمــس الســبت فخامــة غوتابايا راجاباكســا، رئيــس جمهورية 
ــي »إكســبو  ــا ف ــي جناحه ــتراكية ف ــة االش ــريالنكا الديمقراطي س
٢٠٢٠ دبــي«، حيــث أعــرب ســموه عــن حــرص دولــة اإلمــارات 
علــى توســيع وتنويــع قاعــدة عالقاتهــا المتميــزة مع جميــع الدول 
الصديقــة القائمــة على مبــادئ الثقة واالحترام المتبــادل والتعاون 

المشــترك الــذي يخــدم الشــعوب وتطلعاتهــا.
مــن جانبــه هنــأ الرئيــس الســريالنكي صاحــب الســمو نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، »رعــاه اهلل«، 
بعيــد االتحــاد الخمســين لدولة اإلمــارات، مؤكدًا فخامتــه المكانة 
المتميــزة لدولــة اإلمــارات علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي، 
ومــا تمتلكــه مــن إمكانــات وفــرص ضمــن مختلــف القطاعــات، 

وحــرص قيادتهــا الحكيمــة علــى تفعيــل شــراكات متنوعــة بينهــا 
وبيــن مختلــف دول العالم تقوم على أســس راســخة مــن التفاهم 

والتعــاون المشــترك.
وخــالل زيارتــه لجنــاح جمهورية ســريالنكا، المقام فــي منطقة 
الفــرص، اطلــع ســموه علــى الجهــود والتطــورات التــي تحققهــا 
ســريالنكا فــي مختلــف القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والتقنيــة، باإلضافــة إلــى المجــاالت الثقافيــة، كمــا تعــرف ســموه 
إلــى القطاعــات الخدميــة التــي يعرضهــا الجنــاح وفــي مقدمتهــا 
قطاعــي تقنيــة االتصــاالت والمعلومــات، والســياحية، إلــى جانــب 
جهــود األبحــاث والتطويــر فــي ســريالنكا، ومــا يــروج لــه الجنــاح 
مــن منتجــات مبتكــرة وخدمات ابتكاريــة، والتي تنســجم جميعها 
مــع التــراث الثقافــي الغنــي لجمهوريــة ســريالنكا بمــا تتســم بــه 

مــن تنــوع مناخــي وســياحي.

ــد آل  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــى صاح ــا التق كم
فــي  النيجيريــة  الجمهوريــة  لجنــاح  زيارتــه  مكتــوم، خــالل 
»إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، فخامــة الرئيــس محمــد بخــاري، رئيــس 
جمهوريــة نيجيريــا االتحاديــة، حيــث تنــاول اللقــاء مناقشــة كافــة 
ــع  ــات م ــر العالق ــة وتطوي ــأنها تنمي ــن ش ــي م ــات الت الموضوع
نيجيريــا ومــد جســور التعــاون الفاعــل مــع هــذا البلــد الصديــق 
 بمــا يعــود بالنفــع والخيــر علــى البلديــن وشــعبيهما الصديقيــن.
مــن جانبــه أعــرب الرئيــس النيجيــري عــن ســعادته بزيــارة دولــة 
اإلمــارات، مؤكــدًا حــرص بــالده علــى تطويــر تعاونهــا المشــترك 
مــع دولــة اإلمــارات فــي مختلــف المجــاالت بمــا يدعــم جهــود 
التنميــة فــي البلديــن، مشــيرًا إلى العالقــات المتميــزة التي تجمع 
ــد مــن المقومــات والفــرص  ــن فــي ظــل امتالكهمــا للعدي البلدي
الواعــدة علــى الصعــد التجاريــة واالســتثمارية والصناعيــة وغيرها 

مــن القطاعــات التــي تهــم البلديــن وتخــدم مصالحهمــا المتبادلة.
رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  الســمو  صاحــب  واســتمع 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، »رعــاه اهلل«، خــالل زيارتــه لجنــاح 
ــى  ــي«، إل ــي »إكســبو ٢٠٢٠ دب ــة ف ــا االتحادي ــة نيجيري جمهوري
ــوع  ــي المتن ــخ الثقاف ــة والتاري ــات اإلبداعي ــول الصناع ــرح ح ش
للواليــات النيجيريــة المتعــددة، ومــا ينعــم بــه هــذا البلــد مــن 
قيــم التنــوع والثــراء الثقافــي، ومــا يمتلكــه مــن مــوارد طبيعيــة 
 ومحاصيــل زراعيــة، إضافــة إلــى صناعــات ومشــاريع مســتقبلية.

رافــق ســموه خــالل الزيــارة، ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، رئيــس مجلــس دبــي لإلعــالم، وســمو الشــيخ 
أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم، رئيــس هيئة دبــي للطيــران الرئيس 
األعلــى لمجموعــة طيــران اإلمــارات، وســمو الشــيخ منصــور بــن 

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم. وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« 
أمس الســبت معالي ميخائيل ميشوســتين، 
رئيــس وزراء جمهوريــة روســيا االتحاديــة 
الصديقــة، وذلــك فــي مقــر إكســبو ٢٠٢٠ 

دبي.
ورّحــب ســموه فــي مســتهل اللقــاء 
ــن  ــوم ب ــذي حضــره ســمو الشــيخ مكت ال
محمــد بــن راشــد آل مكتوم، نائــب حاكم 
دبــي نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
المالية، بمعالي ميخائيل ميشوستين والوفد 
ــن  ــات بي ــق، مشــيدًا بعمــق العالق المراف
البلديــن ومــا تشــهده مــن تطــور مســتمر 
بفضــل القيــادة الرشــيدة لصاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة »حفظــه اهلل«، وفخامــة فالديميــر 
ــي  ــة، وف ــيا االتحادي ــس روس ــن، رئي بوتي
ضــوء تطابــق الــرؤى بيــن البلديــن حــول 
أهمية ترســيخ الشراكة االســتراتيجية التي 
طالمــا جمعتهمــا والمرتكــزة علــى أســس 
متينــة مــن المصالــح المشــتركة واالحترام 

والتقديــر المتبادليــن.
ــا  ــاول اللقــاء بحــث مجمــل القضاي وتن
االهتمــام  محــل  والدوليــة  اإلقليميــة 
األمــن  حفــظ  ومقومــات  المشــترك، 
واالســتقرار وإرســاء أسس الســالم، والدور 
المهــم الــذي تضطلــع بــه روســيا فــي هذا 
المجــال، وكذلــك أبــرز المســتجدات التــي 
تشــهدها المنطقــة والعالــم، الســيما علــى 
صعيــد الجهــود الدوليــة المبذولة لتســريع 

وتيــرة التعافي العالمــي من تبعات جائحة 
»كوفيــد١٩« واكتشــاف الفرص التي تمّكن 
شــعوب العالــم، خاصة المجتمعــات األقل 
ــذه  ــي ه ــن تخط ــة، م ــن التنمي ــًا م حظ

المرحلــة االســتثنائية.
وبحــث الجانبــان خالل اللقاء ســبل دفع 
ــى األمــام  ــة إل ــة المتنامي ــات الثنائي العالق
بمــا يواكــب تطلعــات الشــعبين الصديقين 
إلــى المســتقبل، حيــث تطــرق النقاش إلى 
اســتعراض ســبل تعزيــز التعــاون البّناء في 
مختلــف القطاعــات الحيويــة، انطالقــًا من 
الرغبــة المشــتركة فــي ترســيخ دعائــم 
الشــراكة القويــة والتاريخيــة بيــن البلدين، 
بمــا يتمتع بــه الجانبان مــن إمكانات تعزز 
ــرة التعــاون، مــع  مــن فــرص توســيع دائ
االتفــاق علــى أهميــة توفيــر المزيــد مــن 
الفــرص إلــى القطــاع الخــاص لمنــح زخــم 
جديد للشــراكة االقتصاديــة المزدهرة بين 
الجانبين، مع وجود أكثر من ٤٠٠٠ شــركة 

روســية فــي دولة اإلمــارات.
وأعــرب الجانبــان عــن تفاؤلهمــا الكبيــر 
بمســتقبل الشــراكة بيــن البلديــن الســيما 
علــى الصعيــد االقتصادي انطالقــًا من إطار 
التعــاون الجديــد الــذي تــم االتفــاق عليــه 
ــًا  ــم ١٢ قطاع ــن ويض ــن البلدي ــرًا بي مؤخ
حيويًا يشمل: التجارة واالستثمار، والطاقة، 
والصناعــة واالبتــكار، والخدمــات الماليــة 
والمصرفيــة والجمــارك، واألمــن الغذائــي 
والزراعــة، والتعليــم والنقــل، وتكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصاالت واإلعــالم والثقافة 
والسياحة والرياضة، وحماية البيئة وإدارة 

ــري،  ــاد الدائ ــة، واالقتص ــوارد الطبيع الم
والثــورة الصناعيــة الرابعــة، والفضــاء.

حضــر اللقــاء ســمو الشــيخ أحمــد بــن 
محمد بن راشــد آل مكتوم، رئيس مجلس 
دبي لإلعالم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد 
ــران  ــي للطي ــة دب ــوم، رئيــس هيئ آل مكت
المدنــي الرئيــس األعلــى لطيــران اإلمارات 
والمجموعــة رئيــس اللجنــة العليا إلكســبو 
٢٠٢٠ دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، رئيــس مجلس دبي 
ألمــن المنافــذ الحدوديــة، ومعالي الشــيخ 
نهيــان بن مبارك آل نهيان، وزير التســامح 
والتعايــش المفوض العام لـ«إكســبو ٢٠٢٠ 
 دبــي« وعــدد مــن الــوزراء والمســؤولين.
وتعــد دولــة اإلمــارات أكبر شــريك تجاري 
خليجــي لروســيا بنســبة ٥٥% مــن إجمالــي 
التجــارة الروســية الخليجيــة، وبلغت قيمة 
التبــادل التجاري غير النفطي بين اإلمارات 
وروســيا االتحادية خــالل النصف األول من 
العــام ٢٠٢١ نحو ٢ مليار دوالر، بنمو كبير 
تجــاوزت نســبته ٨٠% مقارنــة مــع الفتــرة 
ذاتهــا مــن العــام الماضــي. كمــا تعــد دولة 
اإلمارات الوجهة األولى عربيًا لالستثمارات 
الروســية، بنســبة تناهــز ٩٠% مــن إجمالي 
ــة،  ــدول العربي اســتثمارات روســيا فــي ال
كمــا تعتبــر دولــة اإلمــارات أكبــر مســتثمر 
عربــي في روســيا، وتســهم بأكثــر من ٨٠% 
مــن إجمالــي االســتثمارات العربيــة فيهــا، 
ــة  ــة المتبادل ــدر االســتثمارات األجنبي وُتق
ــار  ــو ١.٨ ملي ــيا نح ــارات وروس ــن اإلم بي

دوالر. وام

أعرب عن حرص اإلمارات على تنويع قاعدة عالقاتها المتميزة مع الدول الصديقة 
محمد بن راشد يلتقي رئيسي سريالنكا ونيجيريا في »إكسبو 2020 دبي«

أشاد بعمق العالقات بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر
محمد بن راشد يبحث تعزيز الشراكة االستراتيجية مع رئيس وزراء روسيا االتحادية

عمـار النعيمي يفتــتــح متـحــف مصــفـــوتمكتوم بن محمد يبحث العالقات الثنائية وسبل تطويرها مع رئيس سريالنكا

اســتقبل ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبي نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الماليــة، صبــاح 
أمس السبت فخامة غوتابايا راجاباكسا، رئيس 
جمهوريــة ســريالنكا الديمقراطيــة االشــتراكية 
فــي مقــر »إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، حيــث تناول 
اللقــاء العالقــات الثنائيــة بيــن دولــة اإلمــارات 
ــي  ــا ف ــبل تطويره ــريالنكا وس ــة س وجمهوري
كافــة المجاالت بمــا يحقق تطلعــات الدولتين 

والشــعبين الصديقين.
ورحب ســمو نائب حاكم دبي نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء وزيــر الماليــة، بحضــور ســمو 
الشــيخ أحمــد بــن محمد بن راشــد آل مكتوم، 

رئيــس مجلــس دبــي لإلعــالم، وســمو الشــيخ 
منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالرئيس 
الضيــف، مؤكــداً حــرص دولــة اإلمــارات علــى 
توطيــد أواصــر التعــاون مــع مختلــف البلــدان 
والشــعوب فــي شــتى المجــاالت االقتصاديــة 
والثقافيــة والســياحية وغيرهــا، وبما يتناســب 
مــع عالقــات الصداقة والتعــاون بيــن البلدين، 
وتطلــع الجانبيــن إلــى دفع مســارات الشــراكة 

قدمــًا ضمــن شــتى القطاعات الرئيســية.
مــن جهتــه هنأ الرئيــس الســريالنكي، دولة 
ــد االتحــاد الخمســين،  اإلمــارات بمناســبة عي
ــا  ــر تعاونه ــى تطوي ــالده عل ــداً حــرص ب مؤك
مــع دولــة اإلمــارات فــي مختلــف المجــاالت، 

بمــا يدعــم جهــود التنميــة المســتدامة ويلبــي 
طموحــات البنــاء فــي البلديــن، مثمنــًا فخامته 
حــرص دولة اإلمارات على مد جســور التعاون 
مــع مختلــف شــعوب العالــم وحــرص قيادتهــا 
علــى دعــم العالقــات الثنائيــة وتطويرهــا بمــا 

يخــدم مصالــح الــدول والشــعوب.
حضــر اللقــاء معالي ريــم الهاشــمي، وزيرة 
دولــة لشــؤون التعــاون الدولــي المديــر العــام 
لـ«إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، ومعالــي عبــد اهلل بــن 
طــوق المــري، وزيــر االقتصــاد، ومعالي أحمد 
بن علي الصايغ، وزير دولة، وســعادة ســلطان 
أحمد بن ســليم، رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 
التنفيــذي لمجموعة موانئ دبــي العالمية. وام

أشــاد ســمو الشــيخ عمار بن حميد النعيمي 
ولــي عهــد عجمــان رئيــس المجلــس التنفيــذي 
باالهتمــام الكبيــر الــذي توليــه القيادة الرشــيدة 
لدولــة اإلمارات بالتراث واآلثار والهوية الوطنية 
والحفــاظ علــى المحتــوى التراثــي ونشــره على 

أوســع نطــاق داخليــًا وخارجياً.
كمــا أشــاد بمــا يوليه صاحب الســمو الشــيخ 
حميد بن راشــد النعيمــي عضو المجلس األعلى 
حاكــم عجمــان مــن اهتمــام كبيــر ومقــدر بكل 
أنــواع وألــوان التراث من خالل انشــاء المتاحف 
وتنظــم الكثير من الفعاليات التراثية في اإلمارة 
التــي تشــكل منــارات تاريخيــة وثقافيــة حيــث 
ال تخطــئ العيــن المعالــم التراثيــة البــارزة فــي 

عجمــان والتــي أبرزهــا متحــف عجمــان واليوم 
متحف مصفوت ودائمًا ما يوجه سموه بضرورة 

االهتمــام بالتــراث واآلثار .
جــاء ذلــك لــدى افتتــاح ســموه متحــف 
مصفــوت بحضــور الشــيخ عبدالعزيــز بن حميد 
النعيمــي رئيــس دائــرة التنمية الســياحية وعدد 
مــن المســؤولين والــذي يحكــي قصــة مدينــة 
مصفــوت عبــر رحلــة مــن الزمــن تمتــد خــالل 
خمســة االف عــام مــن العصــر قبل التاريــخ الى 
مدينة مصفوت الحديثــة مرورابالعصر الحجري 
والبرونــزي والحديــدي ثــم فتــرة مابعــد الميالد 
ودخــول االســالم وتــم تاسيســها مــن قبــل قبيلة 
النعيمــي واهتمام المغفور له الشــيخ راشــد بن 

حميــد النعيمــي وتأســيس الخدمــات االساســية 
واالهتمــام بالزراعــة والحياة االجتماعيــة الى ان 
تأسســت دولــة االمــارات لتبــدأ حقبــة جديــدة 
واهتمام صاحب الســمو الشــيخ حميد بن راشد 

النعيمــي حاكــم عجمــان بكافــة القطاعات .
ــع  ــاً م ــاح المتحــف أيضــا تزامن ــي افتت ويأت
احتفــاالت دولــة اإلمــارات بعيدهــا الخمســين 
حيث تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان 
مــن خاللــه إلــى صــون التــراث والحفــاظ عليــه 
ونقــل هــذا المــوروث الوطنــي مــن جيــل إلــى 
آخــر باعتبــاره أحد أهم روافــد الهوية اإلماراتية 
عبــر ترميــم وتطويرمتاحــف عجمــان ومرافقها 

التراثيــة والحفاظ عليهــا. وام

 الرئيس السريالنكي يهنئ سموه بعيد االتحاد الخمسين ويؤكد 
المكانة المتميزة لإلمارات على المستويين اإلقليمي والدولي

بحث مجمل القضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك 
ومقومات حفظ األمن واالستقرار

الرئيس النيجيري يؤكد حرص بالده على تطويـر تعاونـها المشتـرك 
مع اإلمارات في مختلف المجاالت

عمار النعيمي خالل افتتاحه المتحفمكتوم بن محمد خالل استقباله غوتابايا راجاباكسا

محمد بن راشد خالل جولته في جناح سريالنكا ويرافقه غوتابايا راجاباكسامحمد بن راشد خالل جولته في جناح نيجيريا ويرافقه محمد بخاري

محمد بن راشد خالل مباحثاته مع ميخائيل ميشوستين
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العدد )٣٦٠٨( األحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م08

اقتصاد

إلى المدعى عليه ١ – راجيش كومار كريشنا 
مجهول محل اإلقامة 

بما أن المدعى المهندس لتجارة الديزل شركة الشخص الواحد 
ذ.م.م ـ تملك أجنبي 

االبتدائية  دبي  محكمة  قررت  فقد  أداء  أمر  استصدار  طلب 
بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤ إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا 
للمدعية مبلغ وقدره ٢٠٢,٠٢٥,٢٥ درهم )مائتان واثنان الف 
والفائدة  فلس(  وعشرون  وخمسة  درهم  وعشرون  وخمسة 
حدا  على  شيك  كل  استحقاق  تاريخ  من   %٥ بواقع  القانونية 
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
 7405/2021/60 امر أداء 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إلى المدعى عليهما ١ – كالر بلوم للطباعة  )ش.ذ.م.م( 
٢ – جوزيف جون جوني فايدياكاران انتوني 

مجهولي محل اإلقامة 
بما أن المدعى جي سي ليسنج ميدل ايست ش م ح فرع دبي  
االبتدائية  دبي  محكمة  قررت  فقد  أداء  أمر  استصدار  طلب 

بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤ 
إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
١٢٩,٦٠٠ درهما )مائة وتسعة وعشرون الفا وستمائة درهما( 
والفائدة القانونية بواقع ٥% استحقاق كل شيك على حدا 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
 6645/2021/60 امر أداء 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الخامسة رقم ١٥ 
موضوع الدعوى إلزام المدعي عليهما بالتضامن والتكافل بسداد المبلغ محل 
المطالبة بواقع مبلغ إجمالي ٢7,٠٨٣,٠٠ درهم فضاًل عن الفوائد القانونية 

المستحقة بواقع ٥% من تاريخ االستحقاق مارس ٢٠١7 
المدعى الماس لتجارة مواد التنظيف ذ.م.م  عنوانه: دبي, ديرة, بورسعيد, 
شارع المطار, بناية السركال ٢, بجوار وكالة تويوتا, الدور الثالث, مكتب رقم 
  ٢٥٠٢٢٥٥/٠٤  : فاكس   ٦7٦١٦٣٩/٠٥٠ متحرك:   ٢٥٠٠٠٠٨/٠٤ هاتف:   ٣٠١

رقم مكاني: ٩٤٤١٩- ٣٢١٠٥  ويمثله سعد محمد علي سلمان المرزوقي 
المطلوب إعالنه ١- فندق الخليج بالزا ـ مؤسسة فردية صفته: مدعى عليه 

موضوع االعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها إلزام المدعي عليهما بالتضامن 
والتكافل بسداد المبلغ محل المطالبة بواقع مبلغ إجمالي ٢7,٠٨٣,٠٠ درهم 
فضاًل عن الفوائد القانونية المستحقة بواقع ٥% من تاريخ االستحقاق مارس ٢٠١7 
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٠7-١٢-٢٠٢١ الساعة ٠٩:٠٠ 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 4404/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢ 
موضوع الدعوى إلزام المدعى عليها بأن يؤديا للمدعيان مبلغ و قدره )٦٦,٩٠٠ درهم 
إماراتي( قيمه فارق السعر المترتب على أختالف مساحه وحدتهما الواردة بعقد البيع 
عن مساحتها الفعليه على الطبيعه مع الفائدة القانونية بواقع )٩%( على ذلك المبلغ 
من تاريخ االستحقاق وحتى تاريخ السداد التام والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 
والفائدة ٩% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة 

المدعى سامح ابراهيم زيدان البربرى وآخرون 
عنوانه إمارة دبي ـ الخليج التجاري ـ شارع األبراج ـ برايم تاور ـ مكتب ١١١٢ 

المطلوب إعالنه ١ – سيدرا ليمتد صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها إلزام المدعى عليها بأن يؤديا للمدعيان 
مبلغ وقدره )٦٦,٩٠٠ درهم إماراتي( قيمه فارق السعر المترتب على أختالف مساحه 
وحدتهما الواردة بعقد البيع عن مساحتها الفعليه على الطبيعه مع الفائدة القانونيه 
بواقع )٩%( على ذلك المبلغ من تاريخ األستحقاق وحتى تاريخ السداد التام والرسوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة ٩% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وشمول 

الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي 
عن بعد &BUILDING-DESE 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 2579/2021/11 ـ  مدني جزئي 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم ٢٠٢٠/٤٦٥ 
عمالي جزئي, بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها )٦٦٣77 درهم( شاماًل 

للرسوم والمصاريف  
طالب التنفيذ دانيه خالد حمد  

عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ مردف ـ ديره ـ دبي 
المطلوب إعالنه ١ – ذا سيهورس لتجارة القوارب ش.ذ.م.م صفته: 

منفذ ضده 
موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
التنفيذ أو  بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٦٦٣77 درهم الى طالب 
خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ ٤٢٠١ 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 7238/2021/209 تنفيذ عمالي

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إلى المدعى عليه ١ – مقاوالت االنظمة التنفيذية الحديثة ـ مسك 
ـ )ش.ذ.م.م(  مجهول محل اإلقامة 

بما أن المدعى مؤسسة يونيفرسال للمعدات الكهربائية 
ويمثله محمد عبداهلل العبيدلي 

طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
 ٢٠٢١/١٠/١٢

مبلغ ١٤٨٩٠٥ درهم  للطالبة  تؤدي  بأن  المطلوب ضدها  بإلزام 
فقط مبلغ وقدرة مائة ثمانية وأربعين ألف وتسعمائة وخمسة 
درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ االستحقاق وحتى 
تمام السداد وإلزامها الرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم مقابل 

أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات 
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر
 6610/2021/60 امر أداء 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣ 
موضوع الدعوى إصدار االمر باإلزام المطلوب ضده بأن يؤدي لطالبة  االمر مبلغ 
القانونية  الفائدة  مع  الغير(  اماراتي  درهم  الف  درهم)مائتي   ٢٠٠,٠٠٠ وقدره 
بواقع ١٢% من تاريخ رفع االمر وحتى تمام السداد مع الزامه بالرسوم والمصاريف 

ومقابل اتعاب المحاماة 
المدعى الصناع لتجارة المواد الغذائية لصاحبها / محمود مصطفى صناع 

عنوانه امارة الشارقة ـ الصناعية رقم ١٣ ـ شارع الصناعية الثاني ـ شبرة رقم ١١ 
ـ ملك محمد عبد الرحمن البحر ـ بالقرب من دوار الكاتربلر 
هاتف: ٠٥٥١٥٠٠٤٤7 ـ ٠٥٥٤٠٦٠٣٢٦ ـ فاكس: ٠٦7٤٤٣٣٨٣ 

inro@alsanna.com  ويمثله عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل السويدي 
المطلوب إعالنه ١ – احمد ربحي راسم ادريس صفته: مدعى عليه 

موضوع اإلعالن: طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/١٠/١7 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ درهم 
)مائتي الف درهم اماراتي الغير( مع الفائدة القانونية بواقع ٥ % من تاريخ رفع 
االمر الحاصل في ٢٠٢١/٩/٢7 وحتى السداد التام والرسوم 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 6386/2021/60 ـ امر أداء 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الثانية رقم ١٢ 
موضوع الدعوى امر على عريضة بتقدير اتعاب المحاماة مبلغ ١٥٠٠٠٠ 

المدعى فهد عبداهلل قمبر للمحاماة واالستشارات القانونية 
بوشقر  مبنى  ـ  دبي  ـ  ديره  ـ  القرهود  ـ  دبي  إمارة  ـ  اإلمارات  عنوانه 

الفالسي ـ شقة الثاني ٢٠٨ 
ويمثله فهد عبداهلل قمبر محمد 

المطلوب إعالنهما ١ – كماال همليت كيزي سلطان صفته: مدعى عليه 
٢ – اتش اس سى سى للتصميم الداخلى ش ذ م م صفته: مدعى عليه 

موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة 
بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٨ في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ فهد عبداهلل قمبر 
للمحاماة واالستشارات القانونية بتقدير أتعاب المحاماة بمبلغ عشرة آالف 
درهم  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 540/2021/69 ـ امر على عريضة تجاري 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إلى المدعى عليهما ١ – ويلكير انفوتك ش.ذ.م.م 
٢ – مانيان ناياكام بيالي 

مجهولي محل اإلقامة 
بما أن المدعى بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( فرع دبي 

المدعي عليهما  بالزام  الدعوى وموضوعها الحكم  أقام عليك  قد 
متضامنين بأن يؤديا إلى البنك المدعي مبلغ ١,٢٤7,٦٩٣,٣٦ مع 
الفائدة القانونية ١٢% وذلك من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام. 
وحدد لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ الساعة ٠٩:٠٠ 
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
 883/2021/38 ـ تجاري مصارف جزئي 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في: دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨ 
موضوع التنفيذ: تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٣٢١ لسنة ٢٠٢١ 
عمالي جزئي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٦٠٦7 درهم« لصالح العامل 
باإلضافة إلى مبلغ وقدره »١٢٢ درهم« رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ »٣٠٤ 

درهم« رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة
طالب التنفيذ: محمد وقاص محمد طاهر شاهد عنوانه: اإلمارات، إمارة 
دبي، منطقة ورسان األولى، شارع إنجلترا واي ، بناية انجلترا ١١ الطابق 

٣ شقة ٣١٠، بالقرب من المدينة سوبر ماركت مكاني ٣٩٠7٤٨٥١٩٠
المطلوب إعالنه: ١ـ الريان الذهبي لتأجير معدات وآليات التشييد والبناء 

ش.ذ.م.م  صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  »٦٠٦7٫٠٠ درهم« إلى طالب التنفيذ أو 
خزينة المحكمة باإلضافة إلى مبلغ ٤٢٦ 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 
رقم: 6457/2021/209 ـ تنفيذ عمالي 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

موضوع الدعوى:
طالب االعالن: عبدالكريم جمعه الحاج شواخ- صفته بالقضية: مدعى

التكريتي- صفته  ايهاب غزوان عبدالكريم  المطلوب اعالنه: ١- 
بالقضية: مدعى عليه، مجهول محل االقامة

موضوع االعالن: طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي 
يؤدي  بان  المطلوب ضده  بالزام  بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩  االبتدائية 
للطالب مبلغ »٢٥٠٠٠ درهم« فقط مبلغ وقدره خمسة وعشرين 
الف درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ االستحقاق وحتى 
تمام السداد والزامه الرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم مقابل 
اتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. ولكم الحق في 

استئناف االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.
رئيس القسم

  اعالن بالنشر في الدعوى
 60 / 2021 / 6721 أمر أداء

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في أوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بمبلغ »٥٠٠٫٠٠٠« 
»خمسمائة الف درهم«، والفائدة القانونية بواقع ١٢% سنويا اعتبارا من تاريخ 
استحقاق الشيك وحتى السداد التام، مع شمول االمر بالنفاذ المعجل طليقا من 
قيد الكفالة، الزام المدعى عليهما بالمصروفات والرسوم ومقابل اتعاب المحاماة.

المدعي: ليشيور وورلد للتجارة العامة ذ.م.م
عنوانه: االمارات، امارة دبي، المركز التجاري الثانية، دبي، شارع الشيخ زايد، مبنى 

بارك بليس تاور، شقة ١٤٠٣، محطة مترو المركز التجاري العالمي
المطلوب إعالنهما: ١ـ تهاني الخليج للتجارة العامة ذ.م.م- بصفته: مدعى عليه 

٢- بيتر براكين - صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن: طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
وقدره  مبلغ  للمدعية  يؤديا  بان  بالتضامن  عليهما  المدعى  بالزام   ٢٠٢١/٠١/٣٠
٥٠٠٫٠٠٠ درهم »خمسمائة ألف درهم« والفائدة ٥% من تاريخ استحقاق الشيك 
وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة 
بالنفاذ  االمر  بان طلب شمول  المحكمة  ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه 
المعجل ال مبرر له لذا قضت برفضه. ولكم الحق في استئناف االمر خالل ١٥ يوم 

من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 6945/2021/60 أمر أداء

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إلى المنفذ ضده: ١ـ شارليس تيري بومبا
 مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ روز مبابو نجوينيا
وإلزامك  أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٦٩٤٣7٫٠٠ درهم إلى طالب 

التنفيذ أو خزينة 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
 رقم 1263/2021/208 تنفيذ مدني

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية االولى رقم ١١
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ وقدره ٤٠٢٠٤٦٫٤٦ درهم 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   %١٢ والفائدة  المحاماة  واتعاب  والمصاريف  والرسوم 

وحتى السداد التام.
دبي،  إمارة  االمارات،  عنوانه:  »ش.م.ع«   الوطني  الخيمة  رأس  بنك  المدعي: 

SR2 القصيص الثانية، م بناية روكي العقارية، معرض رقم
ويمثله: عبدالعزيز عبداهلل محمد عبداهلل الحمادي

المطلوب إعالنه: ١ـ انيل كومار رامان- صفته: مدعى عليه
موضوع االعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٢ 
في الدعوى المذكورة اعاله لصالح/ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع«، بالزام 
المدعي عليه بان يسدد للبنك المدعي مبلغا وقدره ٤٠٢٫٠٤٦٫٤٦ درهم »اربعمائة 
واثنان الف وستة واربعون درهما وستة واربعون فلسا« مضافا اليه فائدة قانونية 
بسيطة قدرها ٩% سنويا، اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ٢٠١٩/١٢/٢٢ 
وحتى تمام السداد، والزمت المدعى عليه بالمناسب من المصاريف وخمسمائة 
درهم مقابل اتعاب المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين 
يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 4920/2019/16 تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الثانية رقم ١٢
والرسوم  درهم   ٤٠٦٢7٫٠7 وقدره  بمبلغ  عليه  المدعى  بالزام  المطالبة  الدعوى:  موضوع 

والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
المدعي: مجموعة سامبا المالية »فرع دبي«  عنوانه: االمارات، إمارة دبي، ام سقيم الثانية، 

مبنى فيال ملك ورثة محمد احمد الطاير ويمثله: عبدالعزيز عبداهلل محمد عبداهلل الحمادي
المطلوب إعالنه: ١ـ سانتوش شريكانت شيت- صفته: مدعى عليه

موضوع االعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٩ في 
الدعوى المذكورة اعاله لصالح/ مجموعة سامبا المالية »فرع دبي«، بعد االطالع على االوراق 
القرض  وطلب  االئتمانية  سامبا  بطاقة  نموذج طلب  ومنها  مستندات  من  عليه  وما طويت 
الشخصي والموقعة من طرفي التداعي وكشف الحساب المختصر الصادر عن المدعية والذي 
تستخلص معه المحكمة ان المدعى عليه قد استفاد من التسهيالت االئتمانية الممنوحة له من 
المدعية وامتنع عن السداد اذ خلت االوراق مما يفيد سداد االخير المديونية المترصدة بذمته 
وفي ظل عدم حضور المدعى عليه رغم اعالنه قانونا، قررت المحكمة بمثابة الحضوري في 
مادة تجارية منهية للخصومة: الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ ٤٠٫٦٢7٫٠7 درهم 
»اربعون الف وستمائة وسبعة وعشرون درهم وسبعة فلس« والفائدة القانونية بواقع ٩% من 
تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ٢٠٢١/٢/٢١ وحتى السداد التام، وبالرسوم والمصاريف 
ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل 
ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

إعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 712/2021/16 تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الثانية رقم ١٢
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ وقدره ٥٨٠٣٠٠٫٢7 درهم والرسوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.

المدعي: االمارات المالية للتمويل االستهالكي »ذ.م.م« 
عنوانه: االمارات، إمارة دبي، ندا الشبا ١، مبنى بنايات الميدان االمارات دبي الوطني، 

بلوك N، الطابق الثالث، مقابل مركز شرطة ندا الشبا
ويمثله: عبدالعزيز عبداهلل محمد عبداهلل الحمادي

المطلوب إعالنهما: ١ـ امنيات للتكنولوجيا ش.م.ح ويمثلها قانونا/ ايهم احمد يوسف- 
صفته: مدعى عليه ٢- ايهم احمد يوسف »بصفته ضامن للقرض« صفته: مدعى عليه

موضوع االعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٠ 
في الدعوى المذكورة اعاله لصالح/ االمارات المالية للتمويل االستهالكي »ذ.م.م«، الزام 
المدعي عليهما بالتضامن بان يؤديا للمدعية مبلغ وقدره ٥٨٠٣٠٠٫٢7 درهم »خمسمائة 
وثمانون الف وثالثمائة درهم وسبعه وعشرون فلس« والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ 
المطالبة القضائية الحاصل في ٢٠٢٠/١٢/١٣ وحتى السداد التام، وبالرسوم والمصاريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل 
ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 4942/2020/16 تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية األولى رقم ٨٤ 
موضوع االستئناف الئحة إستئناف مجملة للحكم الصادر في الدعوى رقم 
٤٣١٢ لسنة ٢٠٢٠ تجاري جزئي الصادر بجلسة ١٤ اكتوبر ٢٠٢١ المستأنف 

جواد ابراهيم حسين خواجه
عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ بردبي ـ دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ مبنى: 

برج الصقر لألعمال ـ شقة ٤/٤٠٢ ـ ابراج االمارات 
ويمثله إبراهيم محمد إبراهيم عبداهلل البناء 

المطلوب إعالنه ١ – رئيف حريق خيراهلل صفته: مستأنف ضده 
موضوع اإلعالن قد أستأنف القرار/ الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢٠/٤٣١٢ 

تجاري جزئي
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦ الساعة ١٠:٠٠ صباحا 
بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا 

وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا. 

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف 
رقم 2903/2021/305 ـ استئناف تجاري 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إلى المنفذ ضده ١ – ايه اس اف ستيل فبريكيشن ش.ذ.م.م 
مجهول محل اإلقامة 

بما أن الطالب التنفيذ دي اس اس للحديد ش ذ م م 
ويمثله عبدالرحمن حسن محمد المطوع 

والزامك  أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٢٣٣٢٤,٠٥ 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
 7188/2021/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة االسرة احوال نفس الخامسة رقم 7٠
االنفاق والهجر والمطالبة  الدعوى: دعوى طالق للضرر وعدم  موضوع 

بالحقوق الناشئة عن العالقة الزوجية.
المدعي: فاطمه الزهراء داني

عنوانه: االمارات، إمارة دبي، القوز الصناعية الثالثة، دبي، شارع الشيخ 
زايد، مبنى قرقاش، شقة الطابق االول

المطلوب إعالنه: ١ـ عزيز المرابط ـ صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعوى طالق للضرر 
وعدم االنفاق والهجر والمطالبة بالحقوق الناشئة عن العالقة الزوجية. 
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦ الساعة ٠٨٫٣٠ صباحا 
في قاعة التقاضي عن بعد في مبنى االحوال الشخصية في منطقة القرهود 
& BUILDING-DESC لذا فانت مكلف بالحضور او من يمثلك قانونيا 
وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بثالثة ايام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 1856/2021/100 احوال نفس مسلمين

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ االولى رقم ١٨٣
موضوع الدعوى: طلب اذن بيع العقار عبارة عن »فيال villa« منطقة »البرشاء 
المبنى »١٥«  البلدية »١١7٠-٦٨١« رقم  االرض ٦١، رقم  الرابعة« رقم  جنوب 
المرهون  العلني،  بالمزاد  لبيعه  تمهيدا  وحجزه  مربع »١٣٠٫٠٦«  متر  المساحة 

رهنا عقاريا من الدرجة االولى.
قرية  بورسعيد  ديرة  دبي  إمارة  عنوانه:  التجاري  ابوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب 
االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦ هاتف متحرك: ٠٥٥٦٦٣٨7٣١ مكتب 
 info@arnhadvocates.com :٠٤٢٥٢٥٢7٠ فاكس ٩7١٤٢٥٢٥٢7٣ بريد الكتروني

رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩٨١ ويمثله: حامد جواد عطية الخزرجي
المطلوب إعالنه: ١ـ جوس ريكاردوبراجاسواريس واالسي سو ـ صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن: نعلنكم بان تم الحجز على اموالكم الخاصة وهي عبارة عن »نوع 
العقار: فيال، المنطقة: البرشاء جنوب الرابعة، رقم االرض ٦١، رقم المبنى: ١٥، 
المساحة ١٣٠٫٠٦ متر مربع« كما نعلنكم لسداد قيمة المطالبة وقدرها »١٨٠٠٥7٢« 
درهم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ في ملف التنفيذ اعاله وإال بيع 
العقار محل الرهن بطريق المزايدة وفقا لنص المادة ٢٩٥ من قانون االجراءات 
المدنية مع مراعاة احتساب مدة التكليف بالسداد بعد مضي مدة السبعة أيام 

من علمكم بالحجز.

إعالن محضر حجز بالنشر في الدعوى
 رقم 253/2020/250 بيع عقار مرهون

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في الدائرة التجارية الثانية ـ تمييز رقم ٥٤7 
موضوع الطعن قبول النقض شكال وموضوعا ونقض الحكم المطعون 
فيه أحالته الى محكمة االستئناف إلصدار حكمها على ضوء ما تقرره 
محكمة النقض والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واألتعاب 

الطاعن خدمات اطلس كوبكو الشرق االوسط ش.ش.و ـ فرع دبي 
عنوانه: تعلن على الوكيل القانوني المحامي )صالح العبيدلي( 

ويمثله صالح أحمد يوسف صالح العبيدلي 
المطلوب إعالنهما ١ – رضا روبرت اجاهي صفته:مطعون ضده 

٢ – الكواكب للتجارة العامة  ش.ذ.م.م صفته: مطعون ضده 
موضوع اإلعالن: نعلنكم بأن الطاعن أقام عليكم الطعن المذكور أعاله 
ويتوجب عليكم حضور )جلسة التقاضي عن بعد ـ محكمة التمييز( 

وذلك للرد على صحيفة الطعن المقدمة ضدكم. 

اعالن صحيفة طعن بالنشر في الطعن 
رقم 1073/2021/445 ـ طعن تجاري 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

الى المستأنف ضدهما: ١- بينتا كير سيرفيس ٢- الشركة 
االمريكية للتأمين على الحياة، مجهولي محل االقامة

بما ان المستأنف: المستشفى االيراني- دبي
ويمثله: عبدالرزاق صالح سليمان محمد

 ،٢٠٢١  /  ١٢٣٩ رقم  بالدعوى  الصادر  الحكم  استأنف  قد 
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٢ الساعة 
يقتضي  وعليه  بعد  عن  التقاضي  قاعة  في  صباحا   ١٠:٠٠
حضوركم او من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجري 

محاكمتكم غيابيا.

مذكرة اعالن بالنشر »استئناف«
305 / 2021 / 2957 استئناف تجاري

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الرابعة رقم ٢٠١ 
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ١١٥/٢٠٢١ 

استئناف أمر أداء والرسوم والمصاريف واالتعاب 
الملتمس ياسر جعفر بهمرد 

عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ البرشاء االولى ـ شارع الشيخ زايد ـ 
بينكول تاور ـ مبنى هاشتاق ـ مكتب رقم ٦١١ 

المطلوب إعالنهما ١- جاسم عبدالباقي لتجارة االطارات وزينة السيارات 
ش.ذ.م.م صفته: ملتمس ضده 

٢ – قاسم جعفر بهمرد صفته: ملتمس ضده 
موضوع اإلعالن قد أستأنف القرار/ الحكم الصادر بالدعوى رقم / 

وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦ الساعة ١٠:٠٠ 
صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم 

قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا. 

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف رقم
 81/2021/342 ـ التماس إعادة نظر تجاري ـ استئناف 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المخطر/ مجدى حسين ابراهيم الغمراوي 
عنه مكتب حسن العبدولي للمحاماة واالستشارات القانونية بدبي

للمخطر اليها/ دينا بويكا, الجنسية / أوزباكستان 
الموضوع: إعالن بالنشر لإلنذار رقم ٢٠٢١/١/٢٤٩٠٥7 

ينبه المنذر علي المنذر اليها بضرورة المبادرة الي سداد مبلغ 
الشيك بقيمة ١٠٠٠٠٠)مائة الف درهم( خالل خمسة ايام من 
تاريخ االعالن وفي حالة تخلفها عن السداد سيتم مباشرة اجراء 
استصدار امر االداء بحقها لتادية المبلغ المطلوب المترصد 
بذمتها وفقا الحكام المادة)٦٣( من قرار مجلس الوزراء رقم 
)٥7( لسنة ٢٠١٨ في شان الالئحة التنظيمية للقانون االتحادى 

رقم)١١( لسنة ١٩٩٢ بشأن قانون االجراءات المدنية.
الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم 9585/ 2021 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

05 العدد )٣٦٠٨( األحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م

في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، الرامية 
إلى ترسيخ مكانة دبي على الساحة الثقافية 
الدولية، وجعلها عاصمًة لالقتصاد اإلبداعي 
العالمي بحلول عام ٢٠٢٥، وّجه سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 
عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإعفاء 
المستأجرين الذين يقومون بتجديد عقاراتهم 
أو إعادة بنائها ضمن االستخدامات التي تخدم 
منطقة القوز اإلبداعية، من اإليجارات لفترات 
تصل إلى عامين، وذلك ضمن خطة الـ«١٠٠ 
يوم« للمشروع الهادف إلى تحويل المنطقة 
إلى مجمع إبداعي شامل ومتكامل يستقطب 
المواهب والمبدعين من جميع أنحاء العالم.

وتشكل هذه الخطوة إنجازاً جديداً لتحقيق 
مستهدفات الخطة الخاصة بمشروع تطوير 
منطقة القوز اإلبداعية »خطة الـ١٠٠ يوم« 
التي أطلقتها اللجنة العليا لتطوير المشروع 
محمد  بنت  لطيفة  الشيخة  سمو  برئاسة 
الثقافة  بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة 
والفنون في دبي »دبي للثقافة« عضو مجلس 
دبي، وتشرف على تنفيذها. وحددت هذه 
الخطة الشاملة أولويات عمل الفرق لتطوير 
المنطقة، ووضعت أهدافاً ومؤشرات لها لتغطية 
المبدعين. ودعم  التحتية  البنية   محورّي 

وقد تضمنت الخطة مجموعة من األهداف، 
منها البدء في إعداد المخطط العام لتنفيذ 
المشروع، الذي يتضمن تصميم الحيز العمراني 
بما يلبي احتياجات التنمية المطلوبة لألنشطة 
واالستثمار واألفراد، إلى جانب الرؤية الشاملة 
وعناصر برنامج التنمية األولي، وإجراء دراسة 
مقارنة عن مناطق مشابهة تجمع بين العيش 
العامة،  اإلبداعية  والمساحات  والعمل 

وتطوير نموذج لتوزيع 
االستخدامات المختلفة 
المنطقة،  ذات  في 
النشاطات  وتحديد 
بقطاع  الصلة  ذات 
اإلبداعية  الصناعات 
والتصاريح الالزمة في 
منطقة القوز اإلبداعية.

دعم  محور  وفي 
تم  فقد  المبدعين، 
إطالق »رحلة المبدع« 
ضمن منصة »استثمر في 
دبي«، ويأتي المشروع 
نحو  حيوية  كخطوة 
تيسير ممارسة األعمال 
للمواهب  التجارية 
وتوفير  اإلبداعية، 
في  تسهم  مرنة  بيئة 
دعم تأسيس المواهب 
إمارة  لمشاريعهم في 

دبي، وذلك عبر وجهة واحدة وفي غضون 
دقائق معدودة، وإطالق استراتيجية تسويقية 
متكاملة الستقطاب المواهب ونشر الوعي 
إلى جانب  المنطقة،  وعالميًا حول  محليًا 
دعم تغيير استخدامات األراضي الصناعية 
في المنطقة إلى األغراض اإلبداعية، فضاًل 
عن توفير مجموعة من الحوافز التي تدعم 

المبدعين في إنشاء وتطوير أعمالهم.
شملت  المرن،  التنقل  مستوى  وعلى 
الخطة إطالق خدمة نقل الزوار من محطة 
مترو الصفا إلى منطقة القوز اإلبداعية من 
يتناسب  خاص  بطابع  حافالت  خط  خالل 
مع المنطقة، باإلضافة إلى تطوير تصاميم 
خاصة لالفتات اإلرشادية، كذلك طرح وترسية 

أعمال الخدمات االستشارية لعناصر تكامل 
المواصالت والتنقل المرن في منطقة القوز 
وسائل  تطوير  ستتضمن  والتي  اإلبداعية، 
التنقل الفردية الحديثة وجسراً للمشاة بطابع 
جمالي خاص ومسارات للمشاة والدراجات 
الهوائية ومساحات إلقامة الفعاليات وغيرها 
من عناصر تكامل المواصالت، كما شملت 
الخطة التواصل والتحفيز ألصحاب األراضي 
في المنطقة لتوفير وحدات لصالح الفئات 

المستهدفة.
وتفتح »دبي للثقافة« الباب أمام أفراد 
بأفكارهم  للمشاركة  اإلبداعي  المجتمع 
وإبداعاتهم من خالل تقديم تصاميم من شأنها 
أن تضفي لمسات جمالية وفنية جديدة على 

المظهر العام للمنطقة.وام

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا إلدارة 
األزمات والكوارث بدبي نائب رئيس مجلس 
األكاديمية..  الصحية  دبي  مؤسسة  إدارة 
فعاليات اختتام الدورة العاشرة من حملة 
 ٢٠٢٠ »إكسبو  مقر  في  لوطني«،  »دمي 
الدولة  احتفاالت  مع  تزامنًا  وذلك  دبي«، 

بعيد االتحاد الخمسين.
وكانت حملة »دمي لوطني« انطلقت في 
دورتها األولى عام ٢٠١٢، برعاية سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 
عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وكان سموه 
أول المتبرعين بالدم لحظة إطالق الحملة، ما 
أسهم في نجاحها، وتشجيع أفراد المجتمع 
على المشاركة فيها، حيث نجحت الحملة 
في جمع ٤٤ ألف و٣٤٨ وحدة دم على مدار 
١٠ سنوات، من خالل 7٠٦ حمالت شملت 
مؤسسات حكومية وخاصة، وتنفذ الحملة 
بشراكة استراتيجية بين صحيفة »اإلمارات 
اليوم«، وخدمة »األمين«، وهيئة الصحة بدبي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عوض صغير 
الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي إن حرص 
سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل 
العاشرة  الدورة  مكتوم، على حضور ختام 

لحملة »دمي لوطني«، ومباركة سموه نتائجها 
لهذه الدورة، من شأنه دفع الحملة لتحقيق 
المزيد من أهدافها الطبية واإلنسانية النبيلة 

في المرحلة المقبلة.
وأكد الكتبي أن متابعة سموه الحثيثة لكل 
خطوات حملة »دمي لوطني« يمنح أفراد 
المجتمع حافزًا مهمًا للتبرع بالدم، موضحًا 
أن الدورة العاشرة شهدت إقبااًل الفتًا من 
جانب المتبرعين بإجمالي أكثر من ١٦7٣٠ 
متبرعًا، بالمقارنة بالعام ٢٠٢٠، الذي تقدم 

للتبرع بالدم فيه حوالي ٤7٥٠ متبرعًا.
المتبرعين عامًا  أعداد  وأضاف: »تنامي 
تلو اآلخر، منذ أن انطلقت الحملة في العام 
٢٠١٢، يعكس عمق القيم اإلنسانية التي يتميز 
بها مجتمع اإلمارات، والتي حملت المتبرعين 
اإلنساني،  العمل  هذا  في  المشاركة  على 
الذي يمثل قمة اإليثار، من أجل إنقاذ حياة 
إنسان،« معربًا عن تقدير الهيئة البالغ وعميق 
امتنانها للمتبرعين بالدم لما يبدوه من وعي 
وتعاون يسهم في إنقاذ حياة اآلخرين ويعبر 
عن مدى التالحم المجتمعي الذي طالما كان 

من أهم مميزات دولة اإلمارات«.
وثّمن مدير عام هيئة الصحة بدبي الدور 
الحكومية  الجهات  به  تقوم  الذي  الكبير 

المشاركة في تنظيم حملة »دمي لوطني«، 
مؤكدًا أن جميعها يسهم بشكل مباشر في 
نجاح الحملة، متمنيًا استمرار التعاون المثمر 
بين مختلف الجهات، لمواصلة تحقيق الحملة 

ألهدافها.
وتهدف حملة »دمي لوطني« إلى نشر 
إنساني  كعمل  بالدم  التبرع  وثقافة  الوعي 
ووطني، واستقطاب متبرعين للمرة األولى 
لتوسيع قاعدة المتبرعين بالدم في إمارة دبي 
ودعم قاعدة بيانات الهيئة في حاالت الطوارئ 
واألزمات والحاجة الى متبرعين بأصناف دم 
نادرة ، كذلك التركيز على الفئة العمرية ١٨ 
-٣٠ سنة »فئة الشباب« لجعل التبرع بالدم جزء 
من أسلوب الحياة الصحية، وتشجيع الجهات 
الحكومية في إمارة دبي لدعم التبرع بالدم 
من خالل المشاركة في حمالت التبرع بالدم.

تنامي  بدبي عن  الصحة  وكشفت هيئة 
لوطني  دمي  حملة  في  المشاركين  أعداد 
خالل الدورات العشر، حيث جمعت الحملة 
في دورتها األولى ٤١٨ وحدة دم، ارتفعت 
لتصل إلى ١٦ ألفًا و7٣١ وحدة خالل الدورة 
العاشرة، كذلك شهدت عدد الحمالت نموًا 
حيث بدأت بثالث حمالت في دورتها األولى 
لتصل إلى ٤٨٨ حملة خالل العام الجاري.وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
انطالق منصة »رعايتي« - السجل الوطني 
بالشراكة مع كل من  الموحد..  الصحي 
دائرة الصحة أبوظبي ومؤسسة اإلمارات 
بدبي  الصحة  وهيئة  الصحية  للخدمات 
حيث تشكل هذه الشراكة عالمة فارقة 
المتمثلة  »رعايتي«  منصة  مسيرة  في 
نظام   - »وريد  من  كل  مع  الربط  في 
معلومات الرعاية الصحية اإللكتروني - 
لدى مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية 
و«نابض«  الشمالية  واإلمارات  دبي  في 
لـ  التابعة  الصحية  المعلومات  شبكة   -

»هيئة الصحة بدبي«.
وتم إطالق منصة »رعايتي« بتوجيهات 
من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
حيث يعزز اطالق هذه المنصة األهمية 
االستراتيجية للسجل الوطني الصحي الموحد 
التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في 
القطاع  قبل  من  الرقمية  الصحة  تكامل 

الصحي بدولة اإلمارات.. فيما كان لكل 
من مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية 
الخدمات  الصحة بدبي ومزودي  وهيئة 
الطبية من القطاع الخاص دورًا محوريًا 

في هذه الرحلة حتى اآلن.
الرحمن بن محمد  وقال معالي عبد 
العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.. 
إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تمكنت 
المنظومة  »رعايتي«  منصة  إطالق  من 
دولة  استراتيجية  مع  تماشيًا  المركزية 
الصحي  القطاع  تطوير  في  االمارات 
الذي من شأنه تحسين مراقبة األمراض 
وإدارة الصحة السكانية من خالل التعاون 
مع مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية 
وهيئة الصحة بدبي كمرحلة أولى ومن 
ثم التعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي 
في المرحلة الثانية« الفتًا إلى أن الربط 
مع المزيد من شركاء القطاع الخاص يدل 
على أهمية منصة »رعايتي« في التحول 

الرقمي للرعاية الصحية.
عبداهلل  الشيخ  معالي  أكد  جانبه  من 

بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة 
في أبوظبي أنه في ظل توجيهات القيادة 
الرشيدة ورؤيتها االستباقية نمضي نحو 
توفير منظومة رعاية صحية ذات مستوى 
عالمي ووضع األسس المهمة لنجاحه بما 
في ذلك نظام رعاية صحية إلكتروني موحد 
التحتية  البنية  فباالستفادة من  للمرضى 
المستوى  عالمية  والكفاءات  المتطورة 
التي تتمتع بها الدولة وتوظيف االبتكار 
والتحول الرقمي تتوحد الجهود وتتكامل 
لتوفير نظام رعاية صحية إلكتروني موحد 
يربط جميع مقدمي الرعاية الصحية على 
مستوى الدولة ويسهم في االرتقاء بتجربة 
المرضى وتعزيز جودة ومخرجات العالج 
وبالتالي مواصلة ترسيخ مكانة الدولة على 
خارطة الرعاية الصحية العالمية معبرًا عن 
سعادته بهذه الشراكة التي ستكون قاعدة 
صلبة لمستقبل الصحة الرقمية الذي سيدفع 
عجلة االقتصاد قدمًا وعن مواصلة الدعم 
المستمر لهذه المبادرة وتوفير الخبرات 
والتجارب المكتسبة في التطبيق الكامل.وام

نجحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية »صحة« في عالج 
طفلة حديثة الوالدة تبلغ من العمر ٦ أسابيع كانت تعاني من 
انسداد األمعاء الدقيقة الذي سبب لها القيء المتواصل وعدم 

التمكن من الحصول على الغذاء الالزم وعدم النوم.
وقال الدكتور مصطفى حمشو استشاري جراحة األطفال في 
مستشفى توام إحدى منشآت شركة »صحة« إن الرضيعة تعاني 
الغالب عن تشوه والدي  انسدادهضمي علوي ينجم في  من 
مشيرًا إلى أنه تم إجراء العالج الالزم وفتح االنسداد بنجاح تام 
بتدخل جراحي طفيف حيث تحسنت حالتها بشكل ملحوظ 
وتوقف القيء المستمر الذي كانت تعاني منه وبدأت ترضع 

بشكل طبيعي ونامت كذلك بشكل طبيعي. وام

»صحة« تنقذ طفلة بعمر 6 أسابيع تعاني 
من انسداد األمعاء الدقيقة

بتوجيهات حمدان بن محمد 
إعفاء المستأجرين الذين يقومون بتجديد عقاراتهم أو إعادة بنائها 

في منطقة القوز اإلبداعية من اإليجار لمدة عامين

منصور بن محمد يشهد اختتام الدورة العاشرة من حملة »دمي لوطني«

وزارة الصحة تعلن انطالق السجل الوطني الصحي الموحد عبر منصة »رعايتي«

بناًء على طلب/ مدعي/ طيبة لتأجير السيارات ش ذ م م الجنسية 
إلى مدعى عليه/ محمد ماجد محمد علي االشقر- الجنسية/ مصر

فأنت مكلف بالحضور أمام شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد 
عنك في الساعة ٠٩:٣٠ من يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٨ 
لإلجابة على الدعوى و تقديم ما لديك من بيانات ودفوع عن 
الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع 
للمدعية مبلغا ماليا مقداره »٢٠٠٠« »الفان درهم« وبإلزام 
المحاماة.  أتعاب  ومقابل  والمصاريف  بالرسوم  عليه  المدعى 
وفي حالة تخلفك عن الحضور او ارسال وكيل عنك في الوقت 

المحدد فان المحكمة ستباشر الدعوى غيابيا.

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

امين سر

إعالن موعد جلسة بالنشر رقم الدعوى: 2021/101 
المطالبات الصغرى تجاري

بناًء على طلب/ مدعي/ طيبة لتأجير السيارات ش ذ م م الجنسية 
إلى مدعى عليه/ فيصل ايوب شودري محمد ايوب شودري- 

الجنسية/ باكستان
فأنت مكلف بالحضور أمام شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد 
عنك في الساعة ٠٩:٣٠ من يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٨ 
ودفوع  بيانات  من  لديك  ما  تقديم  و  الدعوى  على  لإلجابة 
المدعى  بإلزام  الدعوى  بصحيفة  المدعية  طلبات  على  والرد 
عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا ماليا مقداره »٤٩٨٠« »اربعة 
االف وتسعمائة وثمانين درهما« وبإلزام المدعى عليه بالرسوم 
المحاماة. وفي حالة تخلفك عن  أتعاب  والمصاريف ومقابل 
الحضور او ارسال وكيل عنك في الوقت المحدد فان المحكمة 

ستباشر الدعوى غيابيا.

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

امين سر

إعالن موعد جلسة بالنشر رقم الدعوى: 2021/108 
المطالبات الصغرى تجاري

إلى: المحكوم عليه: رامانديب سينغ برمجه سينغ
لصالح  ضدك  عنه  صورة  المرفق  الحكم  صدر  قد  إنه  حيث 
القضية  في  ذ.م.م،  عجمان  العربيه  تاكسي  المنفذ  المدعي 

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: ٢٩١٢٥٫٠

المشار  التنفيذي  بتنفيذ ما جاء في السند  لذلك أنت مكلف 
إليه أعاله خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا 
اإلخطار. وفي حالة تخلفك»م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ 

بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCIREA2021/ 0002184 ـ مدني جزئي

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه: شهباز احمد محمد اسلم
لصالح  ضدك  عنه  صورة  المرفق  الحكم  صدر  قد  إنه  حيث 
القضية  في  ذ.م.م،  عجمان  العربيه  تاكسي  المنفذ  المدعي 

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: ١٥٥7٠٫٠

المشار  التنفيذي  بتنفيذ ما جاء في السند  لذلك أنت مكلف 
إليه أعاله خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا 
اإلخطار. وفي حالة تخلفك»م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ 

بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCICIVS2021/ 0002473 ـ مدني

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه زبير ايداتيل العنوان: ٩٣7٣٥٢٢ 
نحيطكم علما بأنه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤ قد حكمت عليك هذه المحكمة 
في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح سليم ماواكونومال, بالتالي: 
نص الحكم قررت المحكمة بمثابة الحضوري/ بفسخ عقد الشراكة 
المؤرخ في ٢٠١٩/7/١٨ وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 
مبلغا مقداره ٥٠٠٠٠ درهم )خمسون ألف درهم( وبالزامه بفائدة 
قانونية سنوية بواقع ٥ % من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى 
تمام السداد شريطة اال تجاوز أصل المبلغ المحكوم به وألزمته 
بالمصاريف والرسوم وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
حكمًا قاباًل لالستئناف خالل المدة القانونية اعتبارًا من اليوم التالي 

المحكمة االبتدائية المدنيةلنشره. 

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة 
اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى رقم 

SHCFICIPOR2021/ 0007313 , تجاري )جزئي( 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

بناء على طلب: المدعي)ة( : عبيد خليفة عبيد الصريم النقبي 
الى: المدعي عليه: عبداهلل ناصر علي عمران عبداهلل الحارثي 

قد اقام الدعوى يطالب فيها:  أواًل: تثبيت القرار الصادر بالحجز التحفظي رقم ٢٠٢١/7٩٠٦ أمر علي عريضة الشارقة   
ثانيًا: إلزام المدعي عليه بأن يسلم المدعي السيارتين موضوع الدعوى وهما)السيارة االولي من نوع )تويوتا فورشنر( 
استيشن 7 راكب سنة الصنع ٢٠٢١ ـ بلد الصنع/ إندونيسيا ـ اللون أبيض/ لؤلؤي وتحمل لوحة رقم ٦٩٨١٢/١٨ / 
خصوصي أبوظبيـ  رمز مروري )٣٠7٠٢٤١١٢7( المالك / عبيد خليفة عبيد الصريم النقبي, والسيارة الثانية من نوع 
)تويوتا كامري( صالونـ  سنة الصنع ٢٠٢٠ـ  بلد الصنع/ اليابانـ  اللون بني وتحمل لوحة رقم  ٦٩٨١٣/١٨ خصوصي 
ابوظبيـ  رمز مروري)٣٠7٠٢٤١١٢7( المالك / عبيد خليفة عبيد الصريم النقبيـ  والمرهونتين لبنك دبي اإلسالمي.   
ثالثًا: إلزام المدعي عليه بسداد المخالفات التي ارتكبها بالسيارتين من تاريخ استالمه لهما بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤ 
حتى تاريخ رفع الدعوى مبلغ )٢٣٤٥٠ درهم( ثالثة وعشرون الف واربعمائة وخمسون درهم ـ وما يستجد من 
مخالفات حتى تاريخ تسليم السيارتين أو نقل المخالفات والنقاط السوداء التي على السيارتين من اسم المدعي 
السم المدعي عليه   رابعًا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي قيمة االنتفاع واالستثمار المتفق عليها وذلك من 
بداية استالمه السيارات بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤ وحتى تاريخ تسليمهما بواقع ٦٠٠٠ درهم شهريًا عن كل سيارة حسب 
االتفاق   ثالثًا: الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة  انت مكلف بحضور اإلجتماع المرئي 
رقم EM00023110  والمقرر بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ الساعة ٠٨:٣٠ والذي سيعقد في محكمة الشارقة اإلتحادية 

دائرة اليوم الواحد المدنية والتجارية الدائرة الخامسة عن بعد بواسطة االتصال المرئي عبر موقع وزارة العدل 
 https://smartjustice.moj.cov.ae/chrysalis/f/eMEETING/search
 بوابة الجلسات / اإلجتماعات المرئية. شخصيًا او بواسطة وكيل معتمد. 

  EM00023110 :بيانات االجتماع:   رقم اإلجتماع
ويمكنكم تقديم المذكرة الجوابية على الدعوى وارفاق المستندات عبر النظام االلكتروني بعد تصريح المحكمة لكم بذلك. 

مركز سعادة المتعاملين

إعالن حضور إجتماع باالتصال المرئي عن بعد في 
 SHCFICIREA2021/ 0008665 القضية رقم

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

             ) عامة  مساهمة  شركة   ( اإلسالمي  دبي  بنك   / من  المقـامــة 
ضـــــــــــــــد /  رامي شاكا هالل

على المدعى عليه الحضور شخصيا أو بواسطة وكيل معتمد الجتماع 
الخبرة الحسابية المقرر عقده في يوم الثالثاء الموافق 7/٢٠٢١/١٢ 
الساعة ١٢ ظهرًا وذلك بمقر بنك دبي اإلسالمي الكائن بدبي – ديرة 
– بور سعيد – بجوار دوار الساعة – بناية دبي اإلسالمي – الدور 
السادس اإلدارة القانونية ، مصطحبين معكم كافة المستندات التي 

ترغبون فى تقديمها .
لإلتصال :
أحمد مصطفي طاحون
 خبير مصرفي 
موبايل : ٩7١٥٠٥٢77٤7٥+
ahmed.m.tahoun@gmail.com

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إعالن لحضور اجتماع الخبرة المصرفية فى القضية 
رقم SHCFICIPOR2021/ 0007193 تجاري جزئي 

لدى محكمة : محكمة الشارقة اإلتحادية  

إجتماع خبرة

غرفة تجارة وصناعة عجمان

 رقم الرخصة ٩٦٥٢٥ 
االسم التجاري الجوهرة الالمعة لصيانة المباني )ذ.م.م (

الالمعة  الجوهرة  هي:  أعاله  المذكورة  الشركة  بأن  للجميع  نعلن 
في  تأسست  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  ذ.م.م  المباني  لصيانة 
إمارة عجمان بموجب قانون الشركات االتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤  
بالتنمية  وسجلته  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  في  مرخصة  وتعديالته 

اإلقتصادية تحت رقم ٩٦٥٢٥ 
وقرر الشركاء حلها وتصفيتها وتعيين السيد 

مؤسسة النداء لتدقيق الحسابات 
مصفي قانوني للشركة فعلي كل من له أي حق أو اعتراض للتقدم به 
للمصفي القانوني المذكورة أعاله خالل مدة ٤٥ يوما من تاريخ نشر 

اإلعالن وعلى العنوان التالي: 
إمارة الشارقة 

هاتف: ٠٦٥٦٨7٢7٢  
ص.ب ٩٨٤ 

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

)مدعي ()مؤجر( / مدينة دبي الصناعية ش.ذ.م.م
y.gamal@alkhouli.ae    الممثل القانوني/ مأمون الخولي

)مدعى عليه(  )مستأجر( / مودلر كونسبتس ش.ذ.م.م
pro@modconsllc.com  /الممثل القانوني

بناًء على تكليفنا من قبل محاكم دبي بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤ للدعوى المذكورة اعاله 
بالموضوع الي الخبرة الموقرة لسماع أقوال األطراف تفصيليا  ،

و عليه يرجى  العلم بأنه تم تحديد يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٩ الساعة ٢,٠٠ 
ظهرا موعدا الجتماع الخبرة والمعاينة  في موقع  النزاع

قطعة األرض رقم دبي الصناعية: – رقم بلدية دبي: الكائنة بمنطقة سيح شعيب 
. و عليه يرجى تزويد الخبرة باسم و رقم الهاتف و البريد اإللكتروني لألشخاص 

المعنيين بحضور االجتماع حتى يتم إضافتهم في أجندة االجتماع.
على أن يتم تقديم  أي مستندات جديدة متعلقة بالدعوى محل النزاع خالل االجتماع 
} مذكرات تفصيلية وتوضيحية ومستندات... الخ  {  على أن تكون مترجمة وأي 

مستندات أخرى يرغب األطراف في تقديمها للخبير.
للتواصل مهندسة   هيفاء متحرك / ٠٥٥٥٥٠77٦٦

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن بالنشر لحضور اجتماع الخبرة ومعاينة الموقع 
في الدعوى رقم 2021/32 

إجتماع خبرة

خبير هندسي/ هيفاء محمد عبدالكريم

المدعى عليهم:  ١ – مجوهرات فيرال )ش ذ م م (   ٢ – بهارات بارشوتام 
٣ – فيرال بهارات بوروشوتام تاليشوار 
٤ – سارال بهارات بوروشوتام تاليشوار 

الكبير ـ ديرة ـ شارع الحصن ـ مقابل شوتيرامس سوبر ماركت ـ  ـ السوق  )العنوان: دبي 
مكاني: ٩٥٠٢٥٢٨٣٢7 ـ هاتف متحرك رقم: ٠٥٠٣٨٤٥٤١٥ 

٥ – ورشة ميراج لصياغة الذهب 
)العنوان: الشارقة ـ الصناعية ـ شارع خلف شارع األول الصناعي ـ مبنى محل: جي ٤ ـ طريق 

بي ام دبليو ـ هاتف متحرك: ٠٥٠٣٠٦٩٩٩٩ 
نرجو إعالمكم أن محكمة دبي االبتدائية قد انتدبتنا خبيرا مصرفيا في الدعوى أعاله والمقامة 

ضدكم من / بنك الفجيرة الوطني )فرع دبي( 
ونظرا لإلجراءات االحترازية الصحية في الوقت الحالي والتي بموجبها سيتم التقاضي عن بعد 
ندعوكم لحضور اجتماع خبره عبر نظام االتصال المرئي)ZOOM APPLICATION ( في تمام 
الساعة الحادية عشرة من صباح يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ بالضغط على الرابط التالي: 
https://us04web.zoom.us/j/73008533817?pwd=bkxtRUJ1aGxuY095Nmo1R0wxU2dZZz09

Meeting ID: 73008533817
 passcode:WdwhL5 

على أن يتم تزويدنا بالمستندات التي تعزز دفوعكم في هذه الدعوى على البريد اإللكتروني: 
 khouse@knowledgehouse.ae

أو على الواتس آب رقم: ٠٥٦٢٥٣٩٣٩٤ 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إعالن بالنشر في الدعوى رقم 505/2021/38 
تجاري مصارف جزئي 

إجتماع خبرة

خبير مصرفي / محمد كامل عيران 

فقد جواز سفر باسم: محمد سعيد محمد 
عنايت, جنسيته: باكستان, ورقم الجواز: 
5978312CV , فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥
فقدان جواز سفر

إلى من يهمه األمر
نحن/ ايكولوج كاترنج م م ح، شركة منطقة حرة تأسست 
وفقا لقانون تسجيل الشركات في سلطة المنطقة الحرة 
بمطار دبي نود االخطار باننا قررنا تغيير اسم الشركة إلى:

دومينو انترناشيونال م.م.ح
على من يرغب باالعتراض على هذا التغيير أن يقدم اعتراضه 
كتابة خالل اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا 
االشعار على العنوان التالي: لعناية سلطة المنطقة الحرة، 
سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، ص.ب: ٤٩١، دبي، 
saleslmt@dafz.ae :اإلمارات العربية المتحدة، إيميل

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إشعار تغيير اسم شركة منطقة حرة

إعالن

إيكولوج كاترينج م.م.ح

العدد 3608 تاريخ 2021/12/05
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
معهد انظمة الكمبيوتر لتكنولوجيا المعلومات ـ سيسكومس

رخصة   رقم:   CN-1000647  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من null إلى 150000

1x1 1 إلىx2 تعديل لوحه اإلعالن / إجمالي من مساحة
الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 

الواحد ذ م م
لتكنولوجيا  الكمبيوتر  انظمة  معهد  من/  تجاري  إسم  تعديل 

المعلومات ـ سيسكومس
 SYSTEM COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY

INSTITUTE - SYSCOMS
إلى/ معهد أنظمة الكمبيوتر لتكنولوجيا المعلومات سيسكومس 

- شركة الشخص الواحد ذ م م
 SYSTEM COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY
INSTITUTE SYSCOMS - 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.

منصور بن محمد خالل حضوره اختتام الدورة
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اقتصاد

العدد )٣٦٠٨( األحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م06

العدد 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

محل زينة العيون لخياطة ازياء السيدات

رخصة رقم: CN-1119173 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 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
زهرة الريف للنقليات العامة

رخصة   رقم: CN-1098883     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة سعداء قاسم صالح ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف حمد عوض احمد 
صالح المنصورى

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 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صيدلية النسيم البيطرية

رخصة   رقم: CN-2846750     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة خميس سعيد يعقوب 

سعيد الوحشى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سعيد يعقوب سعيد 

سالم الوحشى
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 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
شركة شاها جالل لبيع قطع غيار السيارات ذ م م

رخصة   رقم: CN-1193102     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محمد ديدار العلم 

محمد شاه ٤٩٪
تنازل وبيع/ إضافة نور محمد عبده  الشركاء  تعديل 

عبداالله ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف سالم النخيره بطى 

العابدى الشامسى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف محمد ديدار العلم 

محمد شاه
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 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
قطوف وحال للوجبات الخفيفة

رخصة   رقم: CN-2622597     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ قطوف وحال للوجبات الخفيفة

QATOUF wa HALA FOR SNACKS
إلى/ كوبو كافية - فرع

COPO CAFE- BRANCH
تعديل نشاط/ إضافة مشروبات باردة وساخنة »5630004«

تعديل نشاط/ حذف بيع الوجبات الخفيفة- تاجر أبوظبي 
»سيارة متنقلة« »5610003.2«

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 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
تمرير للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة   رقم: CN-1983626     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص 

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ تمرير للمقاوالت والصيانة العامة
TAMRER GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

الشخص  - شركة  العامة  والصيانة  للمقاوالت  تمرير  إلى/ 
الواحد ذ م م

 TAMREER GENERAL CONTRACTING &
MAINTENANCE- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: فؤاد البايض للحجامه ذ.م.م

مبنى،   :0,15 شرق  ابوظبي،  جزيرة  الشركة:  عنوان 
السيد احمد غانم مزروع

CN-2952205 :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 28/11/2021
غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2150026835  

تاريخ التعديل 30/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

أسك للصيانة العامة وأعمال الديكور

رخصة رقم: CN-1194222 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.

المنذرة/ يوني الخليج للتنمية )ش.ذ.م.م( 
ضد المنذر اليها االولي/ شركة ارما الكتروبانتش لاللكتروميكانيك )ش.ذ.م.م( 
المنذر اليه الثاني/ عبداهلل صالح عبيد سالم المعمري )إماراتي الجنسية( 
اليهما بضرورة سداد مبلغ و قدرة)٤٠,٠٠٠(  المنذر  تنذر  المنذرة  فإن 
درهم اماراتي )أربعون الف درهم اماراتي( بالتضامن والتكافل فيما بينهما 
قيمة الشيك رقم )٢١٣٠٥٨( المسحوب علي حساب المنذر اليها لدي بنك 
ابوظبي االول قيمة المديونية المترصدة بذمتهما لصالح المنذرة والثابتة 
بموجب الشيك المبين اعالة وتنذرهما ايضا بضرورة سداد الفائدة القانونية 
بواقع ١٢% من تاريخ استحقاق الشيك الحاصل في ٢٠١٩/٠٤/١٨ وحتى 
تمام السداد والتنبية عليهما بسداد المبلغ سالف الذكر وذلك خالل موعد 
أقصاة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االنذار وفي حالة عدم السداد سوف 
تقوم المنذرة بإتخاذ كافة االجراءات القانونية مثل أمر االداء أو قيد دعوي 

مع تحميلكم الرسوم والمصاريف والفوائد القانونية حتي تمام السداد

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم 96٠٠/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر: دي ار سي انترناشيونال الكتروميكانيكية ش.ذ.م.م 
المنذر اليه االول: شركة الفجيرة الوطنية للمقاوالت )ذ.م.م( 

المنذر اليه الثاني: داني حنا زهرة ـ لبناني الجنسية 
الموضوع : ينذر المنذر المنذر اليهم بالتضامن فيما بينهم 
بضرورة سداد المبلغ المترصد وقدره )١٩٩٣٠٤,7٠( 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 أو ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر 

إليهم كافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. 
الكاتب العدل

إنذار عدلى بالنشر رقم 96٠٢/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر: عباس محمد حسن المحسن، إماراتي الجنسية، ويمثله بالتوقيع السيد/ 
محمد عصام عوض كرم اهلل، سوداني الجنسية، بموجب توكيل خاص مصدق 
اصوال لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١ تحت رقم المحرر»٣٩٥٣٣ 
/ ١ / ٢٠٢١م« وعنوانه: امارة دبي، هاتف متحرك رقم: ٠٥٥/777٠١٦٥ دبي.
اليها: أس & بي لتركيب السياج »ش.ذ.م.م« الصادرة لها الرخصة  المعلن 
التجارية من اقتصادية دبي رقم »٥٥٢٠٣٨« وعنوانها: إمارة دبي، منطقة ام 
الرمول، شبرة رقم »٦« المقامة على قطعة االرض رقم »٥١٦- ٢١٥« هاتف 

متحرك رقم: ٠٥٥/٥٥١٠٥٣٢ دبي.
الموضوع ينبه المنذر، المنذر اليها، بسداد قيمة الشيكات المرتجعة بمبلغ 
اجمالي قدره »٣١٥٫٥٦٢٫٥٠« درهم »ثالثمائة وخمسة عشر الفا وخمسمائة 
واثنان وستون درهما وخمسون فلس« للفترة االيجارية من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٥ 
وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٤ وذلك في خالل فترة اقصاها »٣٠« يوما من تاريخ نشر 
االعالن، واال سيضطر المنذر التخاذ االجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه 
طبقا للمادة »١/٢٥« من القانون لسنة ٢٠٠7م وتعديالته للمطالبة باخالء العقار 

واالجرة المستحقة وما يستجد منها وتحميلكم برسوم ومصاريف التقاضي.

الكاتب العدل

إعالن بالنشر »٢٠٢١ / 96٤٧«
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدمه من المنذر: كالس ون لتاجير السيارات  ش ذ م م  
ضد المنذر اليه: سيد ناصر احمد ـ كندى الجنسية

الموضوع: إنذار المنذر إليه بسداد بمبلغ وقدره ١٠٥٤٢ درهم 
عشرة االف وخمسمائة واثنان واربعون درهم فإن المنذر وبموجب 
هذا اإلنذار ينذر المنذر إليه انذارًا نهائيًا بضرورة سداد المترصد 
بذمته بمبلغ وقدره ١٠٥٤٢ درهم عشرة االف وخمسمائة واثنان 
واربعون درهم وذلك خالل خمسة ايام من تاريخ نشر هذا اإلنذار 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  آسفا  المنذر  سيضطر  وإال  القانوني 
الكفيلة بحفظ حقوقها قبل المنذر إليه وفقًا لقوانين دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ومطالبة المنذر إليها بالتعويض والفوائد القانونية 
المصاريف  إليه جميع  المنذر  المماطلة والتأخير مع تحمل  عن 
الناتجة عن دعوى المطالبة بالمبلغ  التقاضي  والرسوم و نفقات 
المستحق الوارد أعاله. آملين تعاونكم لحل موضوع اإلنذار خالل 

الكاتب العدلالمدة المشار إليها بالطرق الودية 

إنذار عدلى بالنشر رقم 963٤/٢٠٢١  
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة فتوته كونسولتانسي ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب إلغاء 
تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه 
كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6٠٠٤٢٢«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة بونهيل ميدل ايست م.م.ح قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6٤٤١65٤«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة كيه بي أسوسييتس كونسولتانسي ش.م.ح- ذ.م.م قد تقدمت 
بطلب إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن 
يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6398٠٢«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة ريجال توباكو فاكتوري ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم 
باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »65١6٠9«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة أمبير ديستريبيوشينز م.م.ح قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »653565«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة كومبالينس كونسولتينغ ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم 
باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »66٠5٧9«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة وايداويك كونسولتينغ ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب إلغاء 
تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه 
كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »66١39٧«
االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
»راكز« بأن شركة بروسيس م م ح قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
باعتراضه  يتقدم  أن  اإلعتراض  لديه مصلحة في  الشركة، ولكل من 
كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »658٤53«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
تسجيل  إلغاء  بطلب  تقدمت  قد  ح  م  ش  كونسولتينغ  راو  شركة  بأن 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »66١9٠3«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة توتال ديجيتال بيالتيز ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب إلغاء 
تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه 
كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »653966«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة بارترز ستريت ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »65٢٤٢٢«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة جيه ايه سي إس فنتشور ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم 
باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »659٠١6«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة تي آر سيستم م.م.ح قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يوما   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »66١١٠١«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
تسجيل  إلغاء  بطلب  تقدمت  قد  ذ.م.م   - إيشوبير ش.م.ح  شركة  بأن 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »656٢١٧«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة فاسو ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يوما   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »663٢8٧«
تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية بأن الشركة آي بي بي هيلث 
ريكروتمنت ش.م.ح- ذ.م.م »رخصة خدمية رقم ٤7٠٠٣٥٢٣« ترغب بتغيير 
االسم المسجل للشركة من آي بي بي هيلث ريكروتمنت ش.م.ح- ذ.م.م 
إلى ئي اس ال سيرفيسز ش.م.ح-ذ.م.م. فمن لديه أي اعتراض يجب أن 
يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية خالل ١٤ يوما من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+  

publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم 65٤١63

07 العدد )٣٦٠٨( األحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

المنذرة: الراحه انترناشيونال لتجارة مواد البناء ذ م م 
المنذر إليها: 

١ – شركه االمارات لمقاوالت الطرق ـ حمر عين والذيب 
)ذ.م.م( فرع دبي 

وبصفتنا وكالء قانونيين عن المنذرة تخطركم المنذرة بوجوب 
سداد المبلغ المترصد في ذمتكم مبلغ وقدره/ ٢7٣,٦٠٢,٥٠ / 
مئتان وثالث وسبعون الفا وستمائة واثنان درهم وخمسون فلس 
أنفًا وذلك خالل)٥(  إليها  المشار  المبالغ  وسداد كافة تلك 
يوم من تاريخ استالمكم لهذا االنذار وفي حالة االمتناع عن 
البيان حينها سوف تضطر  المدة سالفة  السداد بعد فوات 
المنذرة إلى عقد لواء الخصومة ضدكم بغية المطالبة بالمبالغ 

الكاتب العدلالعالقة بها ذمتكم. 

إعالن بالنشر رقم 9638/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي ، بوكالة المحامي عباس مهدي الطاهري 
المنذر إليه:  دي جوزمان بانينجين لينتانج »مجهول محل اإلقامة« 
حيث أن موكلي يداينكم بمبلغ وقدره »٤٣7١٢ درهم«، بموجب 
 N « قرض تمويل السيارة رقم »٢٢7٤٢« موديل »٢٠١٦«، الفئة
/ دبي« النوع »تويوتا ياريس«، اللون »أبيض«، وهذه المديونية 
مترصدة في ذمتكم بسبب امتناعكم عن سداد األقساط المالية 
المستحقة في ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم بسداد هذه 
المديونية اال انكم لم تبادروا الى السداد حتى تاريخ االنذار، وعليه 
نرجو االستجابة لدواعي هذا االنذار وذلك بسرعة سداد المبلغ 
المترصد في ذمتكم خالل سبعة أيام من تاريخ هذا النشر، وإال سوف 
نضطر الى استصدار أمرًا ببيع المال المرهون »السيارة المرهونة« 
لصالح البنك المنذر باإلضافة الى تحميلكم الرسوم والمصروفات 

الكاتب العدلمع حفظ كافة حقوق موكلى األخرى تجاهكم.

إنذار عدلي بالنشر »96٢8/٢٠٢١«
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذرة: عونك للرعاية المنز لية ـ شركة الشخص الواحد 
/ ذ م م/ االمارات 

المنذر إليها: إيش برين سنسوري كونسلتنسي م م ح 
المنذرة  تخطركم  المنذرة  عن  قانونيين  وكالء  وبصفتنا 
بوجوب سداد المبلغ المترصد في ذمتكم مبلغ وقدره / 
7٥٠٠,٠٠ درهم وسداد كافة تلك المبالغ المشار إليها أنفًا 
وذلك خالل)٥( يوم من تاريخ استالمكم لهذا اإلنذار وفي 
حالة االمتناع عن السداد بعد فوات المدة سالفة البيان 
حينها سوف تضطر المنذرة إلى عقد لواء الخصومة ضدكم 

بغية المطالبة بالمبالغ العالقة بها ذمتكم 
الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم 96٤١/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي ، بوكالة المحامي عباس مهدي الطاهري 
المنذر إليه:  محمد لقمان أمين »مجهول محل اإلقامة« 

حيث أن موكلي يداينكم بمبلغ وقدره »٣٦١7٠٫٠٢ درهم«، بموجب 
 S « قرض تمويل السيارة رقم »٢٦٦٥٤« موديل »٢٠١٤«، الفئة
/ دبي« النوع »نيسان سنترا«، اللون »فضي«، وهذه المديونية 
مترصدة في ذمتكم بسبب امتناعكم عن سداد األقساط المالية 
المستحقة في ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم بسداد هذه 
المديونية اال انكم لم تبادروا الى السداد حتى تاريخ االنذار، وعليه 
نرجو االستجابة لدواعي هذا االنذار وذلك بسرعة سداد المبلغ 
المترصد في ذمتكم خالل سبعة أيام من تاريخ هذا النشر، وإال سوف 
نضطر الى استصدار أمرًا ببيع المال المرهون »السيارة المرهونة« 
لصالح البنك المنذر باإلضافة الى تحميلكم الرسوم والمصروفات 

الكاتب العدلمع حفظ كافة حقوق موكلى األخرى تجاهكم.

إنذار عدلي بالنشر »96٢٧/٢٠٢١«
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي ، بوكالة المحامي عباس مهدي الطاهري 
المنذر إليه:  علي اسد عباس محمد بخش »مجهول محل اإلقامة« 
حيث أن موكلي يداينكم بمبلغ وقدره »١٤٦٩٦٣ درهم«، بموجب 
 / J « قرض تمويل السيارة رقم »٩٦١٢٣« موديل »٢٠١٦«، الفئة
دبي« النوع »جي ام سي يوكن«، اللون »ذهبي«، وهذه المديونية 
مترصدة في ذمتكم بسبب امتناعكم عن سداد األقساط المالية 
المستحقة في ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم بسداد هذه 
المديونية اال انكم لم تبادروا الى السداد حتى تاريخ االنذار، وعليه 
نرجو االستجابة لدواعي هذا االنذار وذلك بسرعة سداد المبلغ 
المترصد في ذمتكم خالل سبعة أيام من تاريخ هذا النشر، وإال سوف 
نضطر الى استصدار أمرًا ببيع المال المرهون »السيارة المرهونة« 
لصالح البنك المنذر باإلضافة الى تحميلكم الرسوم والمصروفات 

الكاتب العدلمع حفظ كافة حقوق موكلى األخرى تجاهكم.

إنذار عدلي بالنشر »96٢9/٢٠٢١«
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر: اكسفورد باور للمقاوالت ش ذ م م رخصة تجارية رقم
المنذر اليه: احمد حسن عبيد بهادر- اماراتي الجنسية

 ،٥7٩7٦٨٨١7٥ رقم  مكاني  العوير  منطقة  دبي،  امارة  العنوان: 
هاتف رقم ٠٥٢٥١١١١١٠

الموضوع
ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ ٣٩٣7٥ درهم اماراتي 
»تسعة وثالثون الف وثالثمائة وخمسة وسبعون درهم« وذلك في 
مدة اقصاها 7 يوم من تاريخ استالمه هذا االخطار، واال ستضطر 
فيها  بما  الالزمة  القضائية  االجراءات  اتخاذ  الى  اسفة  المخطرة 
استصدار امر االداء إعمااًل لنصوص المواد »٦١، ٦٢« من قانون 
والمعدل  لسنة ١٩٩٢  الرقم »١١«  االماراتي  المدنية  االجراءات 
رقم  الوزراء  مجلس  بالقرار  والمعدل   ٢٠٠٥ لسنة   »٣٠« برقم 
٥7 لسنة ٢٠١٨ باالضافة الى تحميل المخطر اليه كافة مصاريف 

الكاتب العدلالتقاضي واتعاب المحاماة.

انذار عدلي بالنشر 9596 / ٢٠٢١
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

الصب ش.ذ.م.م  السقاالت وقوالب  لخدمات  العمران  منار  المنذر: 
)حاليا( منار العمران لتجارة وتأجير السقاالت )سابقا( 

بوكالة المحامية/ صغرى بن صرم 
المنذر اليه: ١ – البندقية لمقاوالت البناء 

٢ – خلفان محمد عبد الرحمن الخيال ـ الجنسية اإلمارات 
إجمالي وقدره  اليهم بسرعة سداد مبلغ  المنذر  المنذرة علي  تنبه 
77٩١٤ درهم) سبعة وسبعون الف وتسعمائة وأربعة عشر درهم( 
قيمة الشيك المترصد بذمتكم رقم )٠٠٠٢7١( والمسحوب على مصرف 
الشارقة اإلسالمي وارتد من البنك دون صرف بسبب عدم كفاية الرصيد 
وذلك خالل )خمسة أيام( من تاريخ نشر هذا اإلنذار وإال سوف نضطر 
آسفين الى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضدكم بما فيها إستصدار 
أمر أداء بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية ٩% سنويًا من 
تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد التام مع تحملكم كافة الرسوم 

الكاتب العدلوالمصاريف المقررة ومقابل أتعاب المحاماة 

إنذار عدلي بالنشر رقم 96١٧/٢٠٢١/١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر/ عقارات الشيخ محمد بن خليفة ال مكتوم 
المنذر إليه/ رزكار محمد حسين الشاطري 

مبلغ  بسداد  اليه  المنذر  بتكليف  عدلي  انذار   / الموضوع 
١٢١,٢٥٠ )مائة وواحد وعشرون الفا ومائتان وخمسون درهما( 
ان المنذر يكلف المنذر اليه بضرورة سداد المبلغ المترصد 
بذمته مبلغ ١٢١,٢٥٠ وما يستجد من قيمه إيجاريه حتى 
السداد التام مع حفظ المنذر في حقوقه اأِلخرى وذلك خالل 
ثالثون يوما من تاريخ اعالنه بهذا االنذار عن طريق النشر 
وفي حالة عدم االلتزام بالسداد سيتم اتخاذ كافة االجراءات 

الكاتب العدلالقانونية للمطالبة بالمبلغ المذكور. 

إنذار عدلي بالنشر رقم 95٧٢/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذرة: اندكس لخدمات تقنيه المعلومات ـ شركة الشخص 
الواحد ذ.م.م 

المنذر إليه: ابتك ديستربيوشن منطقه حره ذ.م.م 
وبصفتنا وكالء قانونيين عن المنذرة تخطركم المنذرة بوجوب 
سداد المبلغ المترصد في ذمتكم مبلغ وقدره/ ٨٢٢١,٥٠ درهم 
)ثمانيه االف ومائتان وواحد وعشرون درهما وخمسين فلس( 
وسداد كافة تلك المبالغ المشار إليها أنفًا وذلك خالل)٥( يوم من 
تاريخ استالمكم لهذا اإلنذار وفي حالة االمتناع عن السداد بعد 
فوات المدة سالفة البيان حينها سوف تضطر المنذرة إلى عقد 
لواء الخصومة ضدكم بغية المطالبة بالمبالغ العالقة بها ذمتكم 
الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم 96٤٠/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المخطر / نلسون مانويل رجو 
المخطر اليه/ مريدوال شاندى 

الموضوع : بموجب هذا اإلخطار وسندا ألحكام القانون فإن 
المخطر يكلف المخطر إليها بسداد قيمة هذا الشيك رقم 
وخمسون  ستمائة  وقدره)٦٥٠٠٠٠  إجمالي  بمبلغ   ٠٠٠٥7
ألف درهم( وذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ 
تبلغكم لهذا اإلخطار وبعكس ذلك سيكون المخطر مضطرا 
إلى إتخاذ كافة اإلجرءات القانونية بمواجهتك لتحصيل كامل 
حقوقه التي ضمنها له قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والمتمثلة بقيمة هذه الشيكات باإلضافة الى التعويض الجابر 

للضرر والرسوم و المصاريف والفائدة القانونية المترتبة 
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر ٢٠٢١/9١٧8 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذرة: اتش & اتش للتطوير ش ذ م م 
المنذر إليه: 

باكباكر توب ون لتأجير بيوت العطالت ش.ذ.م.م 
سداد  بوجوب  المنذرة  تخطركم  المنذرة  عن  قانونيين  وكالء  وبصفتنا 
القيمه االيجارية المترصدة بذمتكم والمشار اليها بمتن هذا االنذار وحتى 
والبالغ قدرها ٢٥٠٤٢ درهم “خمسة  كامله  االنذار  تاريخ تسطير ذلك 
وعشرون الفًا واثنان واربعون درهما” المترصده بذمتكم على أن يسدد 
انفًا وذلك خالل)٣٠( يوم من تاريخ استالمكم  اليه  المبلغ المشار  ذلك 
لهذا االنذار وفي حالة االمتناع عن السداد بعد فوات المدة سالفة البيان 
حينها سوف تضطر المنذرة إلى عقد لواء الخصومة ضدكم بغية المطالبة 
بالمبالغ العالقة بها ذمتكم مع ما يستجد من قيمه ايجاريه محمله بضريبه 
القانونية ١٢% من  القيمة المضافه حتى تاريخ االخالء الفعلي والفوائد 
التام فضال عن مطالبتكم بإخالء  تاريخ االستحقاق وحتى تاريخ السداد 
العين المستأجرة وتسليمها الى المنذرة خاليه من الشواغل واالفراد مع 

تصفيه الماء والكهرباء. 
الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم 9639/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذره: ليني ريغانيون البيسو ـ فلبينيه الجنسيه 
المنذر إليها: كاوشيال جيميري ـ نيبال الجنسيه 

الموضوع : فإن المنذره تنذر المنذر اليه بموجب هذا اإلنذار 
بسرعة سداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ درهم )عشره االف درهم( 
وهو قيمة ايصال االمانه المحرر منها لصالح المنذره وذلك 
خالل خمسه ايام من تاريخ تسلمكم هذا االنذار واال سوف 
القانونية ضدكم مع  اإلجراءات  كافة  اسفين التخاذ  نضطر 
تسجيل امر اداء للمطالبة بقيمة ايصال االمانه سالف الذكر 
مع تحميلكم كافة الرسوم والمصاريف واألتعاب وأي نفقات 

الكاتب العدلأخرى تنتج عن هذه المطالبة. 

اعالن بالنشر 96١6/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدم من المنذر: ايرين ويريمو نغاتيا 
ضد المنذر إليه/ شركة الوافى لتجارة المواد الغذائية 

الموضوع : حيث انه تم ارسال االنذار العدلي مرتين على حسب 
العنوان الموجود بالرخصة التجارية للمنذر اليه والصادرة من دائرة 
التنمية االقصادية دبي ولقد وردت افادة نتيجة اإلعالن باإلنذار 
العدلى )لم يستدل على العنوان ولم يجب المنذر اليه على االتصال 

الهاتفي لذلك تعزز االعالن.
لذلك نلتمس من سعادتكم موافقتكم على إعالن المنذر إليها عن 
طريق النشر وذلك بضرورة وسرعة سداد مبلغ ١٦٢,٣١٠ )مائة 
اثنان وستون الف وثالثمائة وعشر دراهم( المترصدة في ذمته 
ايام  مدة خمسة  في خالل  السداد  يتم  ان  على  المنذرة  لصالح 
كافة  التخاذ  المنذرة  واالستضطر  الجريدة  في  النشر  تاريخ  من 
االجراءات القانونية ضدكم الستيفاء حقها مع حفظ كافة حقوق 

الكاتب العدلالمنذرة االخرى. 

طريق النشر ٢٠٢١/9599 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدم من: علي احمد عبداهلل علوان 
المنذر إليه االول: صالون احسن مؤسسه فرديه 
المنذر اليه الثاني: محمد حسين محمد احسن 

اليه بهذا االنذار ويطالبه  لذلك فان المنذر ينذر المنذر 
رقم  الشيك  قيمة  سداد  وبسرعة  السداد  لعدم  باالخالء 
)٢٨٣٦٦٩( والمسحوب علي حبيب بنك المحدود بمبلغ 
الوفاء بتاريخ  اليه ويستحق  المنذر  ١٠,٠٠٠ من حساب 
٢٠٢١/٠٩/٠١ وذلك من تاريخ اعالن نشر االنذار واال سوف 
تضطر المنذرة الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية قبل 

الكاتب العدلالمنذر اليه في استالم قيمه الشيك. 

انذار عدلي بالنشر رقم 96٢٠/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المخطر: سيرجي بوريسوف- روسي الجنسية
بوكالة المحامي/ يوسف محمد البحر

المخطر اليه: الكسندر باكين- روسي الجنسية
مجهول محل االقامة

ايام  اليه ويمهله مدة خمسة  المخطر  المخطر  يخطر 
بوفاء  لتكليفه  االخطار  بهذا  تبلغه  تاريخ  من  اعتبارا 
وسداد قيمة المبلغ المترصد بذمته لصالح المخطر والبالغ 
قدره ٢٫١٥٠٫٠٠٠ درهم »مليونان ومائة وخمسون الف 
درهم« وبخالف ذلك فان المخطر سيكون مضطر الى 
اتخاذ االجراءات القانونية واقامة الدعوى في سبيل الزام 
المخطر اليه بسداد المبلغ المذكور بعاليه باالضافة الى 

الكاتب العدلالرسوم والمصاريف والفوائد.

انذار عدلي بالنشر رقم 9١65 / ٢٠٢١
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر :المنذر: بنك دبي التجاري ش.م.ع 
بوكالة األستاذ المحامي/ ناصر حمد الشامسي 

المنذر اليهم: 
١ – المنذر اليه األول: سليم احمد الشيخ محمد شريف العلماءـ  إماراتي الجنسيةـ  بصفته )المدين االصلي والراهن( 
 ١٠٣٠٦٠٤-CN :٢ – المنذر اليها الثانية: مؤسسة نوفا سيستمس انجينيرينج) مؤسسة فرديةـ  تحمل الرخصة رقم
والصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بإمارة ابوظبي( بصفتها المدين االصلي والشركة الكافلة للتسهيالت. 
٣ – المنذر اليها الثالثة: شركة سنتيور لتجارة معدات االمن والسالمة )شركة ذات مسؤولية محدودة ـ تحمل 

الرخصة التجارية رقم ٥٤١١٦٨ والصادرة من اقتصادية دبي( 
٤ – المنذر اليها الرابعة: شركة خدمات زينر االلكترونية يملكها منير احمد الشيخ محمد شريف العلماء)شركة 
ذات مسؤولية محدودةـ  الشخص الواحدـ  تحمل الرخصة رقم ٢٠١٣١٨ والصادرة من اقتصادية دبي( بصفتها 

المدين االصلي والشركة الكافلة للتسهيالت. 
الكتروميكانيكال يملكها سليم احمد الشيخ محمد شريف  اليها الخامسة: شركة زينر ستيوارد  ٥ – المنذر 
العلماء )شركة ذات مسئولية محدودة ـ الشخص الواحد ـ تحمل الرخصة رقم ٢٣٢٤٣٦ والصادر من اقتصادية 

دبي( بصفتها المدين األصلي والشركة الكافلة للتسهيالت. 
٦ – المنذر اليها السادسة: شركة زينر للمقاوالت الكهربائية )شركة ذات مسئولية محدودة ( تحمل الرخصة 

رقم ٢٢٤٣٨٣ والصادرة من اقتصادية دبي ( بصفتها المدين األصلي والشركة الكافلة للتسهيالت 
7 – المنذر اليه السابع: منير أحمد الشيخ محمد شريف العلماء) اماراتي الجنسية( بصفته الكفيل الشخصي للتسهيالت 
إن المنذر عمال بأحكام المواد)٢٦,٢٥( من القانون رقم)١٤( لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي 
ينذركم بضرورة المبادرة في سداد المبلغ المترصد بذمتكم والبالغ مبلغا وقدره ) ٥٣,٢٨٣,٩٩٠,٨٢( ثالثة 
وخمسون مليونًا ومئتان وثالثة وثمانون ألفا وتسعمائة وتسعون درهمًا واثنان وثمانون فلسًا( كما بتاريخ 
٢٠٢١/٠٩/١١ وذلك خالل ٣٠ يوم من تاريخ النشر بهذا االنذار واال سيضطر البنك المنذر آسفا باتخاذ االجراءات 

القانونية لبيع العقارات المرهونة لصالح البنك المنذر. 
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 9٤٧5/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اسم المصفى : اتش ايه ام لتدقيق الحسابات بموجب هذا تشهد 
دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه ، قد تم التأشير في السجل 
التجاري بتعيين المصفى المذكور أعاله للقيام بتصفية شركة/ اليستا 

لتجارة الكهربائيات )ش.ذ.م.م(
تحت اسم تجاري :- اليستا لتجارة الكهربائيات )ش.ذ.م.م( وذلك 
بموجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥ 
رقم  تحت   ٢٠٢١/١١/٢٥ بتاريخ  العدل  كاتب  لدى  والموثق 

٢٠٢١/١/٢٥7٥٥٥
وعلى من لديه أي اعتراضات أو مطالبة التقدم إلى المصفى المعين 
في مكتبه الكائن في مكتب رقم ٩١٤-٩١٢ ملك مؤسسة محمد بن 
راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة – ديرة - ت : ٢٩7٣٠٦٠ 
ص. ب ٦٤٠٢١ ، مصطحبا معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر اإلعالن. 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اسم الشركة : اليستا لتجارة الكهربائيات ) ش.ذ.م.م (
االسم التجارى : اليستا لتجارة الكهربائيات )ش.ذ.م.م(

الشكل القانوني: شركة ذات مسئوليه محدوده ، رخصة رقم : ٩٣٩٨١١
تم  قد  بأنه  بدبي  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  بموجب 
التأشير في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله 
بتاريخ  العمومية  الجمعية  عن  الصادر  القرار  بموجب  وذلك   ،
٢٠٢١/١١/٢٥ والموثق لدى كاتب العدل بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥ تحت 

رقم ٢٠٢١/١/٢٥7٥٥٥
وعلى من لديه أي اعتراضات أو مطالبة التقدم إلي المصفى المعين 
في مكتبه الكائن في رقم ٩١٤-٩١٢ ملك مؤسسة محمد بن راشد 
لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة – ديرة - ت : ٢٩7٣٠٦٠ 
ص. ب ٦٤٠٢١ ، مصطحبا معه كافة المستندات و األوراق الثبوتية 

وذلك خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر اإلعالن.
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدمه من المنذر: افينتادور ١ لتأجير السيارات 
ضد المنذر اليه: ياسمين بهزادى ـ كندية الجنسية 

الموضوع: إنذار وتكليف المنذر إليها بسداد مبلغ وقدره ٥٥٠٠ 
خمسة االف وخمسمائة درهم فإن المنذر وبموجب هذا اإلنذار 
ينذر المنذر إليها انذارًا نهائيًا بضرورة سداد المترصد بذمتها وقدره 
٥٥٠٠ خمسة االف وخمسمائة درهم وذلك خالل خمسة ايام من 
تاريخ نشر هذا اإلنذار القانوني وإال سيضطر المنذر آسفا التخاذ 
اإلجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها قبل المنذر إليها وفقًا 
لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ومطالبة المنذر إليها بالتعويض 
والفوائد القانونية عن المماطلة والتأخير مع تحمل المنذر إليها 
جميع المصاريف والرسوم و نفقات التقاضي الناتجة عن دعوى 

المطالبة بالمبلغ المستحق الوارد أعاله. 
إليها  المشار  المدة  خالل  اإلنذار  موضوع  لحل  تعاونكم  آملين 

الكاتب العدلبالطرق الودية 

إنذار عدلى بالنشر رقم 9635/٢٠٢١  
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدمه من المنذر: افينتادور ١ لتأجير السيارات 
ضد المنذر اليه: سلطان بطى سعيد خميس المعمرى 

الموضوع: إنذار وتكليف المنذر إليه بسداد مبلغ وقدره 7٥٠٠٠خمسة 
وسبعون الف درهم فإن المنذر وبموجب هذا اإلنذار ينذر المنذر 
 7٥٠٠٠ وقدره  بذمته  المترصد  سداد  بضرورة  نهائيًا  انذارًا  إليه 
خمسة وسبعون الف درهم وذلك خالل خمسة ايام من تاريخ نشر 
هذا اإلنذار القانوني وإال سيضطر المنذر آسفا التخاذ اإلجراءات 
لقوانين  وفقًا  إليه  المنذر  قبل  حقوقها  بحفظ  الكفيلة  القانونية 
بالتعويض  إليه  المنذر  ومطالبة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
والفوائد القانونية عن المماطلة والتأخير مع تحمل المنذر إليه 
جميع المصاريف والرسوم و نفقات التقاضي الناتجة عن دعوى 

المطالبة بالمبلغ المستحق الوارد أعاله. 
إليها  المشار  المدة  خالل  اإلنذار  موضوع  لحل  تعاونكم  آملين 

الكاتب العدلبالطرق الودية 

إنذار عدلى بالنشر رقم 9636/٢٠٢١  
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدمه من المنذر: روشان غسان الخورى 
ضد المنذر اليها: زينب داماكار ـ مغربية الجنسية 

عشر  خمسة   ١٥٠٠٠ مبلغ  بسداد  إليها  المنذر  إنذار  الموضوع: 
إليها  المنذر  المنذر وبموجب هذا اإلنذار ينذر  الف درهم فإن 
انذارًا نهائيًا بضرورة سداد المترصد بذمتها مبلغ ١٥٠٠٠ درهم 
خمسة عشر الف درهم وذلك خالل خمسة ايام من تاريخ نشر 
هذا اإلنذار القانوني وإال سيضطر المنذر آسفا التخاذ اإلجراءات 
لقوانين  وفقًا  إليه  المنذر  قبل  حقوقها  بحفظ  الكفيلة  القانونية 
بالتعويض  إليها  المنذر  المتحدة ومطالبة  العربية  دولة اإلمارات 
والفوائد القانونية عن المماطلة والتأخير مع تحمل المنذر إليه 
جميع المصاريف والرسوم و نفقات التقاضي الناتجة عن دعوى 

المطالبة بالمبلغ المستحق الوارد أعاله. 
إليها  المشار  المدة  خالل  اإلنذار  موضوع  لحل  تعاونكم  آملين 

الكاتب العدلبالطرق الودية 

إنذار عدلى بالنشر رقم 963٧/٢٠٢١  
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدمه من المنذر: الممزر لتاجير السيارات ش ذ م م  
ضد المنذر اليه: راشد محمد ابراهيم محمد المهيرىـ  امارتى الجنسية  
الموضوع: إنذار المنذر إليه بسداد مبلغ وقدره 7١١٥ درهم سبعة 
االف و مائة وخمسة عشر درهم فإن المنذر وبموجب هذا اإلنذار 
ينذر المنذر إليها انذارًا نهائيًا بضرورة سداد المترصد بذمته مبلغ 
وقدره 7١١٥ درهم سبعة االف  ومائة وخمسة عشر درهم وذلك 
خالل خمسة ايام من تاريخ نشر هذا اإلنذار القانوني وإال سيضطر 
المنذر آسفا التخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه قبل 
المنذر إليه وفقًا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ومطالبة 
المنذر إليه بالتعويض والفوائد القانونية عن المماطلة والتأخير مع 
تحمل المنذر إليه جميع المصاريف والرسوم و نفقات التقاضي 

الناتجة عن دعوى المطالبة بالمبلغ المستحق الوارد أعاله. 
إليها  المشار  المدة  خالل  اإلنذار  موضوع  لحل  تعاونكم  آملين 

الكاتب العدلبالطرق الودية 

إنذار عدلى بالنشر رقم 963١/٢٠٢١  
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدمه من المنذر: كالس ون لتاجير السيارات  ش ذ م م  
ضد المنذر اليه: صفوت منتصر الحسن ـ سوري الجنسية  

الموضوع: إنذار المنذر إليها بسداد بمبلغ وقدره ٢٩٩٢٥ درهم 
تسعة وعشرين الف وتسعمائة وخمسه وعشرون درهم فإن المنذر 
وبموجب هذا اإلنذار ينذر المنذر إليه انذارًا نهائيًا بضرورة سداد 
المترصد بذمته مبلغ وقدره ٢٩٩٢٥ درهم تسعة وعشرين الف 
وتسعمائة وخمسه وعشرون  درهم وذلك خالل خمسة ايام من 
تاريخ نشر هذا اإلنذار القانوني وإال سيضطر المنذر آسفا التخاذ 
اإلجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها قبل المنذر إليه وفقًا 
لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ومطالبة المنذر إليها بالتعويض 
والفوائد القانونية عن المماطلة والتأخير مع تحمل المنذر إليه جميع 
المصاريف والرسوم و نفقات التقاضي الناتجة عن دعوى المطالبة 
بالمبلغ المستحق الوارد أعاله.  آملين تعاونكم لحل موضوع اإلنذار 

الكاتب العدلخالل المدة المشار إليها بالطرق الودية 

إنذار عدلى بالنشر رقم 963٢/٢٠٢١  
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدمه من المنذر: كالس ون لتاجير السيارات  ش ذ م م  
ضد المنذر اليها: نور مراون ابو ربيعه ـ سوريه الجنسيه 

الموضوع: إنذار المنذر إليها بسداد بمبلغ وقدره ٤١٥٤٠ درهم 
احدى واربعون الف وخمسمائة واربعون درهم فإن المنذر وبموجب 
هذا اإلنذار ينذر المنذر إليها انذارًا نهائيًا بضرورة سداد المترصد 
بذمتها مبلغ وقدره ٤١٥٤٠ درهم احدى واربعون الف وخمسمائة 
واربعون درهم وذلك خالل خمسة ايام من تاريخ نشر هذا اإلنذار 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  آسفا  المنذر  سيضطر  وإال  القانوني 
الكفيلة بحفظ حقوقها قبل المنذر إليه وفقًا لقوانين دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ومطالبة المنذر إليها بالتعويض والفوائد القانونية 
المصاريف  إليه جميع  المنذر  المماطلة والتأخير مع تحمل  عن 
الناتجة عن دعوى المطالبة بالمبلغ  التقاضي  والرسوم و نفقات 
المستحق الوارد أعاله.  آملين تعاونكم لحل موضوع اإلنذار خالل 

الكاتب العدلالمدة المشار إليها بالطرق الودية 

إنذار عدلى بالنشر رقم 9633/٢٠٢١  
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥
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العدد 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

محل زينة العيون لخياطة ازياء السيدات

رخصة رقم: CN-1119173 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 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
زهرة الريف للنقليات العامة

رخصة   رقم: CN-1098883     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة سعداء قاسم صالح ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف حمد عوض احمد 
صالح المنصورى

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 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صيدلية النسيم البيطرية

رخصة   رقم: CN-2846750     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة خميس سعيد يعقوب 

سعيد الوحشى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سعيد يعقوب سعيد 

سالم الوحشى
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 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
شركة شاها جالل لبيع قطع غيار السيارات ذ م م

رخصة   رقم: CN-1193102     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة محمد ديدار العلم 

محمد شاه ٤٩٪
تنازل وبيع/ إضافة نور محمد عبده  الشركاء  تعديل 

عبداالله ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف سالم النخيره بطى 

العابدى الشامسى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف محمد ديدار العلم 

محمد شاه
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 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
قطوف وحال للوجبات الخفيفة

رخصة   رقم: CN-2622597     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ قطوف وحال للوجبات الخفيفة

QATOUF wa HALA FOR SNACKS
إلى/ كوبو كافية - فرع

COPO CAFE- BRANCH
تعديل نشاط/ إضافة مشروبات باردة وساخنة »5630004«

تعديل نشاط/ حذف بيع الوجبات الخفيفة- تاجر أبوظبي 
»سيارة متنقلة« »5610003.2«

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 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
تمرير للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة   رقم: CN-1983626     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص 

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ تمرير للمقاوالت والصيانة العامة
TAMRER GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

الشخص  - شركة  العامة  والصيانة  للمقاوالت  تمرير  إلى/ 
الواحد ذ م م

 TAMREER GENERAL CONTRACTING &
MAINTENANCE- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: فؤاد البايض للحجامه ذ.م.م

مبنى،   :0,15 شرق  ابوظبي،  جزيرة  الشركة:  عنوان 
السيد احمد غانم مزروع

CN-2952205 :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 28/11/2021
غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2150026835  

تاريخ التعديل 30/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 36٠8 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠5
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

أسك للصيانة العامة وأعمال الديكور

رخصة رقم: CN-1194222 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.

المنذرة/ يوني الخليج للتنمية )ش.ذ.م.م( 
ضد المنذر اليها االولي/ شركة ارما الكتروبانتش لاللكتروميكانيك )ش.ذ.م.م( 
المنذر اليه الثاني/ عبداهلل صالح عبيد سالم المعمري )إماراتي الجنسية( 
اليهما بضرورة سداد مبلغ و قدرة)٤٠,٠٠٠(  المنذر  تنذر  المنذرة  فإن 
درهم اماراتي )أربعون الف درهم اماراتي( بالتضامن والتكافل فيما بينهما 
قيمة الشيك رقم )٢١٣٠٥٨( المسحوب علي حساب المنذر اليها لدي بنك 
ابوظبي االول قيمة المديونية المترصدة بذمتهما لصالح المنذرة والثابتة 
بموجب الشيك المبين اعالة وتنذرهما ايضا بضرورة سداد الفائدة القانونية 
بواقع ١٢% من تاريخ استحقاق الشيك الحاصل في ٢٠١٩/٠٤/١٨ وحتى 
تمام السداد والتنبية عليهما بسداد المبلغ سالف الذكر وذلك خالل موعد 
أقصاة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االنذار وفي حالة عدم السداد سوف 
تقوم المنذرة بإتخاذ كافة االجراءات القانونية مثل أمر االداء أو قيد دعوي 

مع تحميلكم الرسوم والمصاريف والفوائد القانونية حتي تمام السداد

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم 96٠٠/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر: دي ار سي انترناشيونال الكتروميكانيكية ش.ذ.م.م 
المنذر اليه االول: شركة الفجيرة الوطنية للمقاوالت )ذ.م.م( 

المنذر اليه الثاني: داني حنا زهرة ـ لبناني الجنسية 
الموضوع : ينذر المنذر المنذر اليهم بالتضامن فيما بينهم 
بضرورة سداد المبلغ المترصد وقدره )١٩٩٣٠٤,7٠( 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 أو ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر 

إليهم كافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. 
الكاتب العدل

إنذار عدلى بالنشر رقم 96٠٢/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر: عباس محمد حسن المحسن، إماراتي الجنسية، ويمثله بالتوقيع السيد/ 
محمد عصام عوض كرم اهلل، سوداني الجنسية، بموجب توكيل خاص مصدق 
اصوال لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١ تحت رقم المحرر»٣٩٥٣٣ 
/ ١ / ٢٠٢١م« وعنوانه: امارة دبي، هاتف متحرك رقم: ٠٥٥/777٠١٦٥ دبي.
اليها: أس & بي لتركيب السياج »ش.ذ.م.م« الصادرة لها الرخصة  المعلن 
التجارية من اقتصادية دبي رقم »٥٥٢٠٣٨« وعنوانها: إمارة دبي، منطقة ام 
الرمول، شبرة رقم »٦« المقامة على قطعة االرض رقم »٥١٦- ٢١٥« هاتف 

متحرك رقم: ٠٥٥/٥٥١٠٥٣٢ دبي.
الموضوع ينبه المنذر، المنذر اليها، بسداد قيمة الشيكات المرتجعة بمبلغ 
اجمالي قدره »٣١٥٫٥٦٢٫٥٠« درهم »ثالثمائة وخمسة عشر الفا وخمسمائة 
واثنان وستون درهما وخمسون فلس« للفترة االيجارية من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٥ 
وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٤ وذلك في خالل فترة اقصاها »٣٠« يوما من تاريخ نشر 
االعالن، واال سيضطر المنذر التخاذ االجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه 
طبقا للمادة »١/٢٥« من القانون لسنة ٢٠٠7م وتعديالته للمطالبة باخالء العقار 

واالجرة المستحقة وما يستجد منها وتحميلكم برسوم ومصاريف التقاضي.

الكاتب العدل

إعالن بالنشر »٢٠٢١ / 96٤٧«
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدمه من المنذر: كالس ون لتاجير السيارات  ش ذ م م  
ضد المنذر اليه: سيد ناصر احمد ـ كندى الجنسية

الموضوع: إنذار المنذر إليه بسداد بمبلغ وقدره ١٠٥٤٢ درهم 
عشرة االف وخمسمائة واثنان واربعون درهم فإن المنذر وبموجب 
هذا اإلنذار ينذر المنذر إليه انذارًا نهائيًا بضرورة سداد المترصد 
بذمته بمبلغ وقدره ١٠٥٤٢ درهم عشرة االف وخمسمائة واثنان 
واربعون درهم وذلك خالل خمسة ايام من تاريخ نشر هذا اإلنذار 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  آسفا  المنذر  سيضطر  وإال  القانوني 
الكفيلة بحفظ حقوقها قبل المنذر إليه وفقًا لقوانين دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ومطالبة المنذر إليها بالتعويض والفوائد القانونية 
المصاريف  إليه جميع  المنذر  المماطلة والتأخير مع تحمل  عن 
الناتجة عن دعوى المطالبة بالمبلغ  التقاضي  والرسوم و نفقات 
المستحق الوارد أعاله. آملين تعاونكم لحل موضوع اإلنذار خالل 

الكاتب العدلالمدة المشار إليها بالطرق الودية 

إنذار عدلى بالنشر رقم 963٤/٢٠٢١  
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة فتوته كونسولتانسي ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب إلغاء 
تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه 
كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6٠٠٤٢٢«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة بونهيل ميدل ايست م.م.ح قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6٤٤١65٤«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة كيه بي أسوسييتس كونسولتانسي ش.م.ح- ذ.م.م قد تقدمت 
بطلب إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن 
يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »6398٠٢«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة ريجال توباكو فاكتوري ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم 
باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »65١6٠9«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة أمبير ديستريبيوشينز م.م.ح قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »653565«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة كومبالينس كونسولتينغ ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم 
باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »66٠5٧9«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة وايداويك كونسولتينغ ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب إلغاء 
تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه 
كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »66١39٧«
االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
»راكز« بأن شركة بروسيس م م ح قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
باعتراضه  يتقدم  أن  اإلعتراض  لديه مصلحة في  الشركة، ولكل من 
كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »658٤53«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
تسجيل  إلغاء  بطلب  تقدمت  قد  ح  م  ش  كونسولتينغ  راو  شركة  بأن 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »66١9٠3«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة توتال ديجيتال بيالتيز ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب إلغاء 
تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه 
كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »653966«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة بارترز ستريت ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »65٢٤٢٢«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة جيه ايه سي إس فنتشور ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم 
باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »659٠١6«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة تي آر سيستم م.م.ح قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يوما   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »66١١٠١«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
تسجيل  إلغاء  بطلب  تقدمت  قد  ذ.م.م   - إيشوبير ش.م.ح  شركة  بأن 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »656٢١٧«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة فاسو ش.م.ح - ذ.م.م قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يوما   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »663٢8٧«
تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية بأن الشركة آي بي بي هيلث 
ريكروتمنت ش.م.ح- ذ.م.م »رخصة خدمية رقم ٤7٠٠٣٥٢٣« ترغب بتغيير 
االسم المسجل للشركة من آي بي بي هيلث ريكروتمنت ش.م.ح- ذ.م.م 
إلى ئي اس ال سيرفيسز ش.م.ح-ذ.م.م. فمن لديه أي اعتراض يجب أن 
يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية خالل ١٤ يوما من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+  

publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم 65٤١63

07 العدد )٣٦٠٨( األحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

المنذرة: الراحه انترناشيونال لتجارة مواد البناء ذ م م 
المنذر إليها: 

١ – شركه االمارات لمقاوالت الطرق ـ حمر عين والذيب 
)ذ.م.م( فرع دبي 

وبصفتنا وكالء قانونيين عن المنذرة تخطركم المنذرة بوجوب 
سداد المبلغ المترصد في ذمتكم مبلغ وقدره/ ٢7٣,٦٠٢,٥٠ / 
مئتان وثالث وسبعون الفا وستمائة واثنان درهم وخمسون فلس 
أنفًا وذلك خالل)٥(  إليها  المشار  المبالغ  وسداد كافة تلك 
يوم من تاريخ استالمكم لهذا االنذار وفي حالة االمتناع عن 
البيان حينها سوف تضطر  المدة سالفة  السداد بعد فوات 
المنذرة إلى عقد لواء الخصومة ضدكم بغية المطالبة بالمبالغ 

الكاتب العدلالعالقة بها ذمتكم. 

إعالن بالنشر رقم 9638/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي ، بوكالة المحامي عباس مهدي الطاهري 
المنذر إليه:  دي جوزمان بانينجين لينتانج »مجهول محل اإلقامة« 
حيث أن موكلي يداينكم بمبلغ وقدره »٤٣7١٢ درهم«، بموجب 
 N « قرض تمويل السيارة رقم »٢٢7٤٢« موديل »٢٠١٦«، الفئة
/ دبي« النوع »تويوتا ياريس«، اللون »أبيض«، وهذه المديونية 
مترصدة في ذمتكم بسبب امتناعكم عن سداد األقساط المالية 
المستحقة في ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم بسداد هذه 
المديونية اال انكم لم تبادروا الى السداد حتى تاريخ االنذار، وعليه 
نرجو االستجابة لدواعي هذا االنذار وذلك بسرعة سداد المبلغ 
المترصد في ذمتكم خالل سبعة أيام من تاريخ هذا النشر، وإال سوف 
نضطر الى استصدار أمرًا ببيع المال المرهون »السيارة المرهونة« 
لصالح البنك المنذر باإلضافة الى تحميلكم الرسوم والمصروفات 

الكاتب العدلمع حفظ كافة حقوق موكلى األخرى تجاهكم.

إنذار عدلي بالنشر »96٢8/٢٠٢١«
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذرة: عونك للرعاية المنز لية ـ شركة الشخص الواحد 
/ ذ م م/ االمارات 

المنذر إليها: إيش برين سنسوري كونسلتنسي م م ح 
المنذرة  تخطركم  المنذرة  عن  قانونيين  وكالء  وبصفتنا 
بوجوب سداد المبلغ المترصد في ذمتكم مبلغ وقدره / 
7٥٠٠,٠٠ درهم وسداد كافة تلك المبالغ المشار إليها أنفًا 
وذلك خالل)٥( يوم من تاريخ استالمكم لهذا اإلنذار وفي 
حالة االمتناع عن السداد بعد فوات المدة سالفة البيان 
حينها سوف تضطر المنذرة إلى عقد لواء الخصومة ضدكم 

بغية المطالبة بالمبالغ العالقة بها ذمتكم 
الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم 96٤١/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي ، بوكالة المحامي عباس مهدي الطاهري 
المنذر إليه:  محمد لقمان أمين »مجهول محل اإلقامة« 

حيث أن موكلي يداينكم بمبلغ وقدره »٣٦١7٠٫٠٢ درهم«، بموجب 
 S « قرض تمويل السيارة رقم »٢٦٦٥٤« موديل »٢٠١٤«، الفئة
/ دبي« النوع »نيسان سنترا«، اللون »فضي«، وهذه المديونية 
مترصدة في ذمتكم بسبب امتناعكم عن سداد األقساط المالية 
المستحقة في ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم بسداد هذه 
المديونية اال انكم لم تبادروا الى السداد حتى تاريخ االنذار، وعليه 
نرجو االستجابة لدواعي هذا االنذار وذلك بسرعة سداد المبلغ 
المترصد في ذمتكم خالل سبعة أيام من تاريخ هذا النشر، وإال سوف 
نضطر الى استصدار أمرًا ببيع المال المرهون »السيارة المرهونة« 
لصالح البنك المنذر باإلضافة الى تحميلكم الرسوم والمصروفات 

الكاتب العدلمع حفظ كافة حقوق موكلى األخرى تجاهكم.

إنذار عدلي بالنشر »96٢٧/٢٠٢١«
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي ، بوكالة المحامي عباس مهدي الطاهري 
المنذر إليه:  علي اسد عباس محمد بخش »مجهول محل اإلقامة« 
حيث أن موكلي يداينكم بمبلغ وقدره »١٤٦٩٦٣ درهم«، بموجب 
 / J « قرض تمويل السيارة رقم »٩٦١٢٣« موديل »٢٠١٦«، الفئة
دبي« النوع »جي ام سي يوكن«، اللون »ذهبي«، وهذه المديونية 
مترصدة في ذمتكم بسبب امتناعكم عن سداد األقساط المالية 
المستحقة في ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم بسداد هذه 
المديونية اال انكم لم تبادروا الى السداد حتى تاريخ االنذار، وعليه 
نرجو االستجابة لدواعي هذا االنذار وذلك بسرعة سداد المبلغ 
المترصد في ذمتكم خالل سبعة أيام من تاريخ هذا النشر، وإال سوف 
نضطر الى استصدار أمرًا ببيع المال المرهون »السيارة المرهونة« 
لصالح البنك المنذر باإلضافة الى تحميلكم الرسوم والمصروفات 

الكاتب العدلمع حفظ كافة حقوق موكلى األخرى تجاهكم.

إنذار عدلي بالنشر »96٢9/٢٠٢١«
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر: اكسفورد باور للمقاوالت ش ذ م م رخصة تجارية رقم
المنذر اليه: احمد حسن عبيد بهادر- اماراتي الجنسية

 ،٥7٩7٦٨٨١7٥ رقم  مكاني  العوير  منطقة  دبي،  امارة  العنوان: 
هاتف رقم ٠٥٢٥١١١١١٠

الموضوع
ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ ٣٩٣7٥ درهم اماراتي 
»تسعة وثالثون الف وثالثمائة وخمسة وسبعون درهم« وذلك في 
مدة اقصاها 7 يوم من تاريخ استالمه هذا االخطار، واال ستضطر 
فيها  بما  الالزمة  القضائية  االجراءات  اتخاذ  الى  اسفة  المخطرة 
استصدار امر االداء إعمااًل لنصوص المواد »٦١، ٦٢« من قانون 
والمعدل  لسنة ١٩٩٢  الرقم »١١«  االماراتي  المدنية  االجراءات 
رقم  الوزراء  مجلس  بالقرار  والمعدل   ٢٠٠٥ لسنة   »٣٠« برقم 
٥7 لسنة ٢٠١٨ باالضافة الى تحميل المخطر اليه كافة مصاريف 

الكاتب العدلالتقاضي واتعاب المحاماة.

انذار عدلي بالنشر 9596 / ٢٠٢١
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

الصب ش.ذ.م.م  السقاالت وقوالب  لخدمات  العمران  منار  المنذر: 
)حاليا( منار العمران لتجارة وتأجير السقاالت )سابقا( 

بوكالة المحامية/ صغرى بن صرم 
المنذر اليه: ١ – البندقية لمقاوالت البناء 

٢ – خلفان محمد عبد الرحمن الخيال ـ الجنسية اإلمارات 
إجمالي وقدره  اليهم بسرعة سداد مبلغ  المنذر  المنذرة علي  تنبه 
77٩١٤ درهم) سبعة وسبعون الف وتسعمائة وأربعة عشر درهم( 
قيمة الشيك المترصد بذمتكم رقم )٠٠٠٢7١( والمسحوب على مصرف 
الشارقة اإلسالمي وارتد من البنك دون صرف بسبب عدم كفاية الرصيد 
وذلك خالل )خمسة أيام( من تاريخ نشر هذا اإلنذار وإال سوف نضطر 
آسفين الى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضدكم بما فيها إستصدار 
أمر أداء بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية ٩% سنويًا من 
تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد التام مع تحملكم كافة الرسوم 

الكاتب العدلوالمصاريف المقررة ومقابل أتعاب المحاماة 

إنذار عدلي بالنشر رقم 96١٧/٢٠٢١/١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر/ عقارات الشيخ محمد بن خليفة ال مكتوم 
المنذر إليه/ رزكار محمد حسين الشاطري 

مبلغ  بسداد  اليه  المنذر  بتكليف  عدلي  انذار   / الموضوع 
١٢١,٢٥٠ )مائة وواحد وعشرون الفا ومائتان وخمسون درهما( 
ان المنذر يكلف المنذر اليه بضرورة سداد المبلغ المترصد 
بذمته مبلغ ١٢١,٢٥٠ وما يستجد من قيمه إيجاريه حتى 
السداد التام مع حفظ المنذر في حقوقه اأِلخرى وذلك خالل 
ثالثون يوما من تاريخ اعالنه بهذا االنذار عن طريق النشر 
وفي حالة عدم االلتزام بالسداد سيتم اتخاذ كافة االجراءات 

الكاتب العدلالقانونية للمطالبة بالمبلغ المذكور. 

إنذار عدلي بالنشر رقم 95٧٢/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذرة: اندكس لخدمات تقنيه المعلومات ـ شركة الشخص 
الواحد ذ.م.م 

المنذر إليه: ابتك ديستربيوشن منطقه حره ذ.م.م 
وبصفتنا وكالء قانونيين عن المنذرة تخطركم المنذرة بوجوب 
سداد المبلغ المترصد في ذمتكم مبلغ وقدره/ ٨٢٢١,٥٠ درهم 
)ثمانيه االف ومائتان وواحد وعشرون درهما وخمسين فلس( 
وسداد كافة تلك المبالغ المشار إليها أنفًا وذلك خالل)٥( يوم من 
تاريخ استالمكم لهذا اإلنذار وفي حالة االمتناع عن السداد بعد 
فوات المدة سالفة البيان حينها سوف تضطر المنذرة إلى عقد 
لواء الخصومة ضدكم بغية المطالبة بالمبالغ العالقة بها ذمتكم 
الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم 96٤٠/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المخطر / نلسون مانويل رجو 
المخطر اليه/ مريدوال شاندى 

الموضوع : بموجب هذا اإلخطار وسندا ألحكام القانون فإن 
المخطر يكلف المخطر إليها بسداد قيمة هذا الشيك رقم 
وخمسون  ستمائة  وقدره)٦٥٠٠٠٠  إجمالي  بمبلغ   ٠٠٠٥7
ألف درهم( وذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ 
تبلغكم لهذا اإلخطار وبعكس ذلك سيكون المخطر مضطرا 
إلى إتخاذ كافة اإلجرءات القانونية بمواجهتك لتحصيل كامل 
حقوقه التي ضمنها له قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والمتمثلة بقيمة هذه الشيكات باإلضافة الى التعويض الجابر 

للضرر والرسوم و المصاريف والفائدة القانونية المترتبة 
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر ٢٠٢١/9١٧8 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذرة: اتش & اتش للتطوير ش ذ م م 
المنذر إليه: 

باكباكر توب ون لتأجير بيوت العطالت ش.ذ.م.م 
سداد  بوجوب  المنذرة  تخطركم  المنذرة  عن  قانونيين  وكالء  وبصفتنا 
القيمه االيجارية المترصدة بذمتكم والمشار اليها بمتن هذا االنذار وحتى 
والبالغ قدرها ٢٥٠٤٢ درهم “خمسة  كامله  االنذار  تاريخ تسطير ذلك 
وعشرون الفًا واثنان واربعون درهما” المترصده بذمتكم على أن يسدد 
انفًا وذلك خالل)٣٠( يوم من تاريخ استالمكم  اليه  المبلغ المشار  ذلك 
لهذا االنذار وفي حالة االمتناع عن السداد بعد فوات المدة سالفة البيان 
حينها سوف تضطر المنذرة إلى عقد لواء الخصومة ضدكم بغية المطالبة 
بالمبالغ العالقة بها ذمتكم مع ما يستجد من قيمه ايجاريه محمله بضريبه 
القانونية ١٢% من  القيمة المضافه حتى تاريخ االخالء الفعلي والفوائد 
التام فضال عن مطالبتكم بإخالء  تاريخ االستحقاق وحتى تاريخ السداد 
العين المستأجرة وتسليمها الى المنذرة خاليه من الشواغل واالفراد مع 

تصفيه الماء والكهرباء. 
الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم 9639/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذره: ليني ريغانيون البيسو ـ فلبينيه الجنسيه 
المنذر إليها: كاوشيال جيميري ـ نيبال الجنسيه 

الموضوع : فإن المنذره تنذر المنذر اليه بموجب هذا اإلنذار 
بسرعة سداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ درهم )عشره االف درهم( 
وهو قيمة ايصال االمانه المحرر منها لصالح المنذره وذلك 
خالل خمسه ايام من تاريخ تسلمكم هذا االنذار واال سوف 
القانونية ضدكم مع  اإلجراءات  كافة  اسفين التخاذ  نضطر 
تسجيل امر اداء للمطالبة بقيمة ايصال االمانه سالف الذكر 
مع تحميلكم كافة الرسوم والمصاريف واألتعاب وأي نفقات 

الكاتب العدلأخرى تنتج عن هذه المطالبة. 

اعالن بالنشر 96١6/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدم من المنذر: ايرين ويريمو نغاتيا 
ضد المنذر إليه/ شركة الوافى لتجارة المواد الغذائية 

الموضوع : حيث انه تم ارسال االنذار العدلي مرتين على حسب 
العنوان الموجود بالرخصة التجارية للمنذر اليه والصادرة من دائرة 
التنمية االقصادية دبي ولقد وردت افادة نتيجة اإلعالن باإلنذار 
العدلى )لم يستدل على العنوان ولم يجب المنذر اليه على االتصال 

الهاتفي لذلك تعزز االعالن.
لذلك نلتمس من سعادتكم موافقتكم على إعالن المنذر إليها عن 
طريق النشر وذلك بضرورة وسرعة سداد مبلغ ١٦٢,٣١٠ )مائة 
اثنان وستون الف وثالثمائة وعشر دراهم( المترصدة في ذمته 
ايام  مدة خمسة  في خالل  السداد  يتم  ان  على  المنذرة  لصالح 
كافة  التخاذ  المنذرة  واالستضطر  الجريدة  في  النشر  تاريخ  من 
االجراءات القانونية ضدكم الستيفاء حقها مع حفظ كافة حقوق 

الكاتب العدلالمنذرة االخرى. 

طريق النشر ٢٠٢١/9599 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدم من: علي احمد عبداهلل علوان 
المنذر إليه االول: صالون احسن مؤسسه فرديه 
المنذر اليه الثاني: محمد حسين محمد احسن 

اليه بهذا االنذار ويطالبه  لذلك فان المنذر ينذر المنذر 
رقم  الشيك  قيمة  سداد  وبسرعة  السداد  لعدم  باالخالء 
)٢٨٣٦٦٩( والمسحوب علي حبيب بنك المحدود بمبلغ 
الوفاء بتاريخ  اليه ويستحق  المنذر  ١٠,٠٠٠ من حساب 
٢٠٢١/٠٩/٠١ وذلك من تاريخ اعالن نشر االنذار واال سوف 
تضطر المنذرة الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية قبل 

الكاتب العدلالمنذر اليه في استالم قيمه الشيك. 

انذار عدلي بالنشر رقم 96٢٠/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المخطر: سيرجي بوريسوف- روسي الجنسية
بوكالة المحامي/ يوسف محمد البحر

المخطر اليه: الكسندر باكين- روسي الجنسية
مجهول محل االقامة

ايام  اليه ويمهله مدة خمسة  المخطر  المخطر  يخطر 
بوفاء  لتكليفه  االخطار  بهذا  تبلغه  تاريخ  من  اعتبارا 
وسداد قيمة المبلغ المترصد بذمته لصالح المخطر والبالغ 
قدره ٢٫١٥٠٫٠٠٠ درهم »مليونان ومائة وخمسون الف 
درهم« وبخالف ذلك فان المخطر سيكون مضطر الى 
اتخاذ االجراءات القانونية واقامة الدعوى في سبيل الزام 
المخطر اليه بسداد المبلغ المذكور بعاليه باالضافة الى 

الكاتب العدلالرسوم والمصاريف والفوائد.

انذار عدلي بالنشر رقم 9١65 / ٢٠٢١
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنذر :المنذر: بنك دبي التجاري ش.م.ع 
بوكالة األستاذ المحامي/ ناصر حمد الشامسي 

المنذر اليهم: 
١ – المنذر اليه األول: سليم احمد الشيخ محمد شريف العلماءـ  إماراتي الجنسيةـ  بصفته )المدين االصلي والراهن( 
 ١٠٣٠٦٠٤-CN :٢ – المنذر اليها الثانية: مؤسسة نوفا سيستمس انجينيرينج) مؤسسة فرديةـ  تحمل الرخصة رقم
والصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بإمارة ابوظبي( بصفتها المدين االصلي والشركة الكافلة للتسهيالت. 
٣ – المنذر اليها الثالثة: شركة سنتيور لتجارة معدات االمن والسالمة )شركة ذات مسؤولية محدودة ـ تحمل 

الرخصة التجارية رقم ٥٤١١٦٨ والصادرة من اقتصادية دبي( 
٤ – المنذر اليها الرابعة: شركة خدمات زينر االلكترونية يملكها منير احمد الشيخ محمد شريف العلماء)شركة 
ذات مسؤولية محدودةـ  الشخص الواحدـ  تحمل الرخصة رقم ٢٠١٣١٨ والصادرة من اقتصادية دبي( بصفتها 

المدين االصلي والشركة الكافلة للتسهيالت. 
الكتروميكانيكال يملكها سليم احمد الشيخ محمد شريف  اليها الخامسة: شركة زينر ستيوارد  ٥ – المنذر 
العلماء )شركة ذات مسئولية محدودة ـ الشخص الواحد ـ تحمل الرخصة رقم ٢٣٢٤٣٦ والصادر من اقتصادية 

دبي( بصفتها المدين األصلي والشركة الكافلة للتسهيالت. 
٦ – المنذر اليها السادسة: شركة زينر للمقاوالت الكهربائية )شركة ذات مسئولية محدودة ( تحمل الرخصة 

رقم ٢٢٤٣٨٣ والصادرة من اقتصادية دبي ( بصفتها المدين األصلي والشركة الكافلة للتسهيالت 
7 – المنذر اليه السابع: منير أحمد الشيخ محمد شريف العلماء) اماراتي الجنسية( بصفته الكفيل الشخصي للتسهيالت 
إن المنذر عمال بأحكام المواد)٢٦,٢٥( من القانون رقم)١٤( لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي 
ينذركم بضرورة المبادرة في سداد المبلغ المترصد بذمتكم والبالغ مبلغا وقدره ) ٥٣,٢٨٣,٩٩٠,٨٢( ثالثة 
وخمسون مليونًا ومئتان وثالثة وثمانون ألفا وتسعمائة وتسعون درهمًا واثنان وثمانون فلسًا( كما بتاريخ 
٢٠٢١/٠٩/١١ وذلك خالل ٣٠ يوم من تاريخ النشر بهذا االنذار واال سيضطر البنك المنذر آسفا باتخاذ االجراءات 

القانونية لبيع العقارات المرهونة لصالح البنك المنذر. 
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 9٤٧5/٢٠٢١ 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اسم المصفى : اتش ايه ام لتدقيق الحسابات بموجب هذا تشهد 
دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه ، قد تم التأشير في السجل 
التجاري بتعيين المصفى المذكور أعاله للقيام بتصفية شركة/ اليستا 

لتجارة الكهربائيات )ش.ذ.م.م(
تحت اسم تجاري :- اليستا لتجارة الكهربائيات )ش.ذ.م.م( وذلك 
بموجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥ 
رقم  تحت   ٢٠٢١/١١/٢٥ بتاريخ  العدل  كاتب  لدى  والموثق 

٢٠٢١/١/٢٥7٥٥٥
وعلى من لديه أي اعتراضات أو مطالبة التقدم إلى المصفى المعين 
في مكتبه الكائن في مكتب رقم ٩١٤-٩١٢ ملك مؤسسة محمد بن 
راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة – ديرة - ت : ٢٩7٣٠٦٠ 
ص. ب ٦٤٠٢١ ، مصطحبا معه كافة المستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر اإلعالن. 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اسم الشركة : اليستا لتجارة الكهربائيات ) ش.ذ.م.م (
االسم التجارى : اليستا لتجارة الكهربائيات )ش.ذ.م.م(

الشكل القانوني: شركة ذات مسئوليه محدوده ، رخصة رقم : ٩٣٩٨١١
تم  قد  بأنه  بدبي  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  بموجب 
التأشير في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله 
بتاريخ  العمومية  الجمعية  عن  الصادر  القرار  بموجب  وذلك   ،
٢٠٢١/١١/٢٥ والموثق لدى كاتب العدل بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥ تحت 

رقم ٢٠٢١/١/٢٥7٥٥٥
وعلى من لديه أي اعتراضات أو مطالبة التقدم إلي المصفى المعين 
في مكتبه الكائن في رقم ٩١٤-٩١٢ ملك مؤسسة محمد بن راشد 
لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة – ديرة - ت : ٢٩7٣٠٦٠ 
ص. ب ٦٤٠٢١ ، مصطحبا معه كافة المستندات و األوراق الثبوتية 

وذلك خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر اإلعالن.
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدمه من المنذر: افينتادور ١ لتأجير السيارات 
ضد المنذر اليه: ياسمين بهزادى ـ كندية الجنسية 

الموضوع: إنذار وتكليف المنذر إليها بسداد مبلغ وقدره ٥٥٠٠ 
خمسة االف وخمسمائة درهم فإن المنذر وبموجب هذا اإلنذار 
ينذر المنذر إليها انذارًا نهائيًا بضرورة سداد المترصد بذمتها وقدره 
٥٥٠٠ خمسة االف وخمسمائة درهم وذلك خالل خمسة ايام من 
تاريخ نشر هذا اإلنذار القانوني وإال سيضطر المنذر آسفا التخاذ 
اإلجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها قبل المنذر إليها وفقًا 
لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ومطالبة المنذر إليها بالتعويض 
والفوائد القانونية عن المماطلة والتأخير مع تحمل المنذر إليها 
جميع المصاريف والرسوم و نفقات التقاضي الناتجة عن دعوى 

المطالبة بالمبلغ المستحق الوارد أعاله. 
إليها  المشار  المدة  خالل  اإلنذار  موضوع  لحل  تعاونكم  آملين 

الكاتب العدلبالطرق الودية 

إنذار عدلى بالنشر رقم 9635/٢٠٢١  
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدمه من المنذر: افينتادور ١ لتأجير السيارات 
ضد المنذر اليه: سلطان بطى سعيد خميس المعمرى 

الموضوع: إنذار وتكليف المنذر إليه بسداد مبلغ وقدره 7٥٠٠٠خمسة 
وسبعون الف درهم فإن المنذر وبموجب هذا اإلنذار ينذر المنذر 
 7٥٠٠٠ وقدره  بذمته  المترصد  سداد  بضرورة  نهائيًا  انذارًا  إليه 
خمسة وسبعون الف درهم وذلك خالل خمسة ايام من تاريخ نشر 
هذا اإلنذار القانوني وإال سيضطر المنذر آسفا التخاذ اإلجراءات 
لقوانين  وفقًا  إليه  المنذر  قبل  حقوقها  بحفظ  الكفيلة  القانونية 
بالتعويض  إليه  المنذر  ومطالبة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
والفوائد القانونية عن المماطلة والتأخير مع تحمل المنذر إليه 
جميع المصاريف والرسوم و نفقات التقاضي الناتجة عن دعوى 

المطالبة بالمبلغ المستحق الوارد أعاله. 
إليها  المشار  المدة  خالل  اإلنذار  موضوع  لحل  تعاونكم  آملين 

الكاتب العدلبالطرق الودية 

إنذار عدلى بالنشر رقم 9636/٢٠٢١  
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدمه من المنذر: روشان غسان الخورى 
ضد المنذر اليها: زينب داماكار ـ مغربية الجنسية 

عشر  خمسة   ١٥٠٠٠ مبلغ  بسداد  إليها  المنذر  إنذار  الموضوع: 
إليها  المنذر  المنذر وبموجب هذا اإلنذار ينذر  الف درهم فإن 
انذارًا نهائيًا بضرورة سداد المترصد بذمتها مبلغ ١٥٠٠٠ درهم 
خمسة عشر الف درهم وذلك خالل خمسة ايام من تاريخ نشر 
هذا اإلنذار القانوني وإال سيضطر المنذر آسفا التخاذ اإلجراءات 
لقوانين  وفقًا  إليه  المنذر  قبل  حقوقها  بحفظ  الكفيلة  القانونية 
بالتعويض  إليها  المنذر  المتحدة ومطالبة  العربية  دولة اإلمارات 
والفوائد القانونية عن المماطلة والتأخير مع تحمل المنذر إليه 
جميع المصاريف والرسوم و نفقات التقاضي الناتجة عن دعوى 

المطالبة بالمبلغ المستحق الوارد أعاله. 
إليها  المشار  المدة  خالل  اإلنذار  موضوع  لحل  تعاونكم  آملين 

الكاتب العدلبالطرق الودية 

إنذار عدلى بالنشر رقم 963٧/٢٠٢١  
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدمه من المنذر: الممزر لتاجير السيارات ش ذ م م  
ضد المنذر اليه: راشد محمد ابراهيم محمد المهيرىـ  امارتى الجنسية  
الموضوع: إنذار المنذر إليه بسداد مبلغ وقدره 7١١٥ درهم سبعة 
االف و مائة وخمسة عشر درهم فإن المنذر وبموجب هذا اإلنذار 
ينذر المنذر إليها انذارًا نهائيًا بضرورة سداد المترصد بذمته مبلغ 
وقدره 7١١٥ درهم سبعة االف  ومائة وخمسة عشر درهم وذلك 
خالل خمسة ايام من تاريخ نشر هذا اإلنذار القانوني وإال سيضطر 
المنذر آسفا التخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه قبل 
المنذر إليه وفقًا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ومطالبة 
المنذر إليه بالتعويض والفوائد القانونية عن المماطلة والتأخير مع 
تحمل المنذر إليه جميع المصاريف والرسوم و نفقات التقاضي 

الناتجة عن دعوى المطالبة بالمبلغ المستحق الوارد أعاله. 
إليها  المشار  المدة  خالل  اإلنذار  موضوع  لحل  تعاونكم  آملين 

الكاتب العدلبالطرق الودية 

إنذار عدلى بالنشر رقم 963١/٢٠٢١  
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدمه من المنذر: كالس ون لتاجير السيارات  ش ذ م م  
ضد المنذر اليه: صفوت منتصر الحسن ـ سوري الجنسية  

الموضوع: إنذار المنذر إليها بسداد بمبلغ وقدره ٢٩٩٢٥ درهم 
تسعة وعشرين الف وتسعمائة وخمسه وعشرون درهم فإن المنذر 
وبموجب هذا اإلنذار ينذر المنذر إليه انذارًا نهائيًا بضرورة سداد 
المترصد بذمته مبلغ وقدره ٢٩٩٢٥ درهم تسعة وعشرين الف 
وتسعمائة وخمسه وعشرون  درهم وذلك خالل خمسة ايام من 
تاريخ نشر هذا اإلنذار القانوني وإال سيضطر المنذر آسفا التخاذ 
اإلجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها قبل المنذر إليه وفقًا 
لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ومطالبة المنذر إليها بالتعويض 
والفوائد القانونية عن المماطلة والتأخير مع تحمل المنذر إليه جميع 
المصاريف والرسوم و نفقات التقاضي الناتجة عن دعوى المطالبة 
بالمبلغ المستحق الوارد أعاله.  آملين تعاونكم لحل موضوع اإلنذار 

الكاتب العدلخالل المدة المشار إليها بالطرق الودية 

إنذار عدلى بالنشر رقم 963٢/٢٠٢١  
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

مقدمه من المنذر: كالس ون لتاجير السيارات  ش ذ م م  
ضد المنذر اليها: نور مراون ابو ربيعه ـ سوريه الجنسيه 

الموضوع: إنذار المنذر إليها بسداد بمبلغ وقدره ٤١٥٤٠ درهم 
احدى واربعون الف وخمسمائة واربعون درهم فإن المنذر وبموجب 
هذا اإلنذار ينذر المنذر إليها انذارًا نهائيًا بضرورة سداد المترصد 
بذمتها مبلغ وقدره ٤١٥٤٠ درهم احدى واربعون الف وخمسمائة 
واربعون درهم وذلك خالل خمسة ايام من تاريخ نشر هذا اإلنذار 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  آسفا  المنذر  سيضطر  وإال  القانوني 
الكفيلة بحفظ حقوقها قبل المنذر إليه وفقًا لقوانين دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ومطالبة المنذر إليها بالتعويض والفوائد القانونية 
المصاريف  إليه جميع  المنذر  المماطلة والتأخير مع تحمل  عن 
الناتجة عن دعوى المطالبة بالمبلغ  التقاضي  والرسوم و نفقات 
المستحق الوارد أعاله.  آملين تعاونكم لحل موضوع اإلنذار خالل 

الكاتب العدلالمدة المشار إليها بالطرق الودية 

إنذار عدلى بالنشر رقم 9633/٢٠٢١  
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥
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العدد )٣٦٠٨( األحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م08

اقتصاد

إلى المدعى عليه ١ – راجيش كومار كريشنا 
مجهول محل اإلقامة 

بما أن المدعى المهندس لتجارة الديزل شركة الشخص الواحد 
ذ.م.م ـ تملك أجنبي 

االبتدائية  دبي  محكمة  قررت  فقد  أداء  أمر  استصدار  طلب 
بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤ إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا 
للمدعية مبلغ وقدره ٢٠٢,٠٢٥,٢٥ درهم )مائتان واثنان الف 
والفائدة  فلس(  وعشرون  وخمسة  درهم  وعشرون  وخمسة 
حدا  على  شيك  كل  استحقاق  تاريخ  من   %٥ بواقع  القانونية 
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
 7405/2021/60 امر أداء 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إلى المدعى عليهما ١ – كالر بلوم للطباعة  )ش.ذ.م.م( 
٢ – جوزيف جون جوني فايدياكاران انتوني 

مجهولي محل اإلقامة 
بما أن المدعى جي سي ليسنج ميدل ايست ش م ح فرع دبي  
االبتدائية  دبي  محكمة  قررت  فقد  أداء  أمر  استصدار  طلب 

بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤ 
إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
١٢٩,٦٠٠ درهما )مائة وتسعة وعشرون الفا وستمائة درهما( 
والفائدة القانونية بواقع ٥% استحقاق كل شيك على حدا 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
 6645/2021/60 امر أداء 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الخامسة رقم ١٥ 
موضوع الدعوى إلزام المدعي عليهما بالتضامن والتكافل بسداد المبلغ محل 
المطالبة بواقع مبلغ إجمالي ٢7,٠٨٣,٠٠ درهم فضاًل عن الفوائد القانونية 

المستحقة بواقع ٥% من تاريخ االستحقاق مارس ٢٠١7 
المدعى الماس لتجارة مواد التنظيف ذ.م.م  عنوانه: دبي, ديرة, بورسعيد, 
شارع المطار, بناية السركال ٢, بجوار وكالة تويوتا, الدور الثالث, مكتب رقم 
  ٢٥٠٢٢٥٥/٠٤  : فاكس   ٦7٦١٦٣٩/٠٥٠ متحرك:   ٢٥٠٠٠٠٨/٠٤ هاتف:   ٣٠١

رقم مكاني: ٩٤٤١٩- ٣٢١٠٥  ويمثله سعد محمد علي سلمان المرزوقي 
المطلوب إعالنه ١- فندق الخليج بالزا ـ مؤسسة فردية صفته: مدعى عليه 

موضوع االعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها إلزام المدعي عليهما بالتضامن 
والتكافل بسداد المبلغ محل المطالبة بواقع مبلغ إجمالي ٢7,٠٨٣,٠٠ درهم 
فضاًل عن الفوائد القانونية المستحقة بواقع ٥% من تاريخ االستحقاق مارس ٢٠١7 
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٠7-١٢-٢٠٢١ الساعة ٠٩:٠٠ 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 4404/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢ 
موضوع الدعوى إلزام المدعى عليها بأن يؤديا للمدعيان مبلغ و قدره )٦٦,٩٠٠ درهم 
إماراتي( قيمه فارق السعر المترتب على أختالف مساحه وحدتهما الواردة بعقد البيع 
عن مساحتها الفعليه على الطبيعه مع الفائدة القانونية بواقع )٩%( على ذلك المبلغ 
من تاريخ االستحقاق وحتى تاريخ السداد التام والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 
والفائدة ٩% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة 

المدعى سامح ابراهيم زيدان البربرى وآخرون 
عنوانه إمارة دبي ـ الخليج التجاري ـ شارع األبراج ـ برايم تاور ـ مكتب ١١١٢ 

المطلوب إعالنه ١ – سيدرا ليمتد صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها إلزام المدعى عليها بأن يؤديا للمدعيان 
مبلغ وقدره )٦٦,٩٠٠ درهم إماراتي( قيمه فارق السعر المترتب على أختالف مساحه 
وحدتهما الواردة بعقد البيع عن مساحتها الفعليه على الطبيعه مع الفائدة القانونيه 
بواقع )٩%( على ذلك المبلغ من تاريخ األستحقاق وحتى تاريخ السداد التام والرسوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة ٩% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وشمول 

الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي 
عن بعد &BUILDING-DESE 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 2579/2021/11 ـ  مدني جزئي 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم ٢٠٢٠/٤٦٥ 
عمالي جزئي, بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها )٦٦٣77 درهم( شاماًل 

للرسوم والمصاريف  
طالب التنفيذ دانيه خالد حمد  

عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ مردف ـ ديره ـ دبي 
المطلوب إعالنه ١ – ذا سيهورس لتجارة القوارب ش.ذ.م.م صفته: 

منفذ ضده 
موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
التنفيذ أو  بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٦٦٣77 درهم الى طالب 
خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ ٤٢٠١ 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 7238/2021/209 تنفيذ عمالي

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إلى المدعى عليه ١ – مقاوالت االنظمة التنفيذية الحديثة ـ مسك 
ـ )ش.ذ.م.م(  مجهول محل اإلقامة 

بما أن المدعى مؤسسة يونيفرسال للمعدات الكهربائية 
ويمثله محمد عبداهلل العبيدلي 

طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
 ٢٠٢١/١٠/١٢

مبلغ ١٤٨٩٠٥ درهم  للطالبة  تؤدي  بأن  المطلوب ضدها  بإلزام 
فقط مبلغ وقدرة مائة ثمانية وأربعين ألف وتسعمائة وخمسة 
درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ االستحقاق وحتى 
تمام السداد وإلزامها الرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم مقابل 

أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات 
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر
 6610/2021/60 امر أداء 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣ 
موضوع الدعوى إصدار االمر باإلزام المطلوب ضده بأن يؤدي لطالبة  االمر مبلغ 
القانونية  الفائدة  مع  الغير(  اماراتي  درهم  الف  درهم)مائتي   ٢٠٠,٠٠٠ وقدره 
بواقع ١٢% من تاريخ رفع االمر وحتى تمام السداد مع الزامه بالرسوم والمصاريف 

ومقابل اتعاب المحاماة 
المدعى الصناع لتجارة المواد الغذائية لصاحبها / محمود مصطفى صناع 

عنوانه امارة الشارقة ـ الصناعية رقم ١٣ ـ شارع الصناعية الثاني ـ شبرة رقم ١١ 
ـ ملك محمد عبد الرحمن البحر ـ بالقرب من دوار الكاتربلر 
هاتف: ٠٥٥١٥٠٠٤٤7 ـ ٠٥٥٤٠٦٠٣٢٦ ـ فاكس: ٠٦7٤٤٣٣٨٣ 

inro@alsanna.com  ويمثله عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل السويدي 
المطلوب إعالنه ١ – احمد ربحي راسم ادريس صفته: مدعى عليه 

موضوع اإلعالن: طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/١٠/١7 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ درهم 
)مائتي الف درهم اماراتي الغير( مع الفائدة القانونية بواقع ٥ % من تاريخ رفع 
االمر الحاصل في ٢٠٢١/٩/٢7 وحتى السداد التام والرسوم 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 6386/2021/60 ـ امر أداء 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الثانية رقم ١٢ 
موضوع الدعوى امر على عريضة بتقدير اتعاب المحاماة مبلغ ١٥٠٠٠٠ 

المدعى فهد عبداهلل قمبر للمحاماة واالستشارات القانونية 
بوشقر  مبنى  ـ  دبي  ـ  ديره  ـ  القرهود  ـ  دبي  إمارة  ـ  اإلمارات  عنوانه 

الفالسي ـ شقة الثاني ٢٠٨ 
ويمثله فهد عبداهلل قمبر محمد 

المطلوب إعالنهما ١ – كماال همليت كيزي سلطان صفته: مدعى عليه 
٢ – اتش اس سى سى للتصميم الداخلى ش ذ م م صفته: مدعى عليه 

موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة 
بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٨ في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ فهد عبداهلل قمبر 
للمحاماة واالستشارات القانونية بتقدير أتعاب المحاماة بمبلغ عشرة آالف 
درهم  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 540/2021/69 ـ امر على عريضة تجاري 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إلى المدعى عليهما ١ – ويلكير انفوتك ش.ذ.م.م 
٢ – مانيان ناياكام بيالي 

مجهولي محل اإلقامة 
بما أن المدعى بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع( فرع دبي 

المدعي عليهما  بالزام  الدعوى وموضوعها الحكم  أقام عليك  قد 
متضامنين بأن يؤديا إلى البنك المدعي مبلغ ١,٢٤7,٦٩٣,٣٦ مع 
الفائدة القانونية ١٢% وذلك من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام. 
وحدد لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ الساعة ٠٩:٠٠ 
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
 883/2021/38 ـ تجاري مصارف جزئي 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في: دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨ 
موضوع التنفيذ: تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٣٢١ لسنة ٢٠٢١ 
عمالي جزئي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٦٠٦7 درهم« لصالح العامل 
باإلضافة إلى مبلغ وقدره »١٢٢ درهم« رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ »٣٠٤ 

درهم« رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة
طالب التنفيذ: محمد وقاص محمد طاهر شاهد عنوانه: اإلمارات، إمارة 
دبي، منطقة ورسان األولى، شارع إنجلترا واي ، بناية انجلترا ١١ الطابق 

٣ شقة ٣١٠، بالقرب من المدينة سوبر ماركت مكاني ٣٩٠7٤٨٥١٩٠
المطلوب إعالنه: ١ـ الريان الذهبي لتأجير معدات وآليات التشييد والبناء 

ش.ذ.م.م  صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  »٦٠٦7٫٠٠ درهم« إلى طالب التنفيذ أو 
خزينة المحكمة باإلضافة إلى مبلغ ٤٢٦ 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 
رقم: 6457/2021/209 ـ تنفيذ عمالي 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

موضوع الدعوى:
طالب االعالن: عبدالكريم جمعه الحاج شواخ- صفته بالقضية: مدعى

التكريتي- صفته  ايهاب غزوان عبدالكريم  المطلوب اعالنه: ١- 
بالقضية: مدعى عليه، مجهول محل االقامة

موضوع االعالن: طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي 
يؤدي  بان  المطلوب ضده  بالزام  بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩  االبتدائية 
للطالب مبلغ »٢٥٠٠٠ درهم« فقط مبلغ وقدره خمسة وعشرين 
الف درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ االستحقاق وحتى 
تمام السداد والزامه الرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم مقابل 
اتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. ولكم الحق في 

استئناف االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.
رئيس القسم

  اعالن بالنشر في الدعوى
 60 / 2021 / 6721 أمر أداء

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في أوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بمبلغ »٥٠٠٫٠٠٠« 
»خمسمائة الف درهم«، والفائدة القانونية بواقع ١٢% سنويا اعتبارا من تاريخ 
استحقاق الشيك وحتى السداد التام، مع شمول االمر بالنفاذ المعجل طليقا من 
قيد الكفالة، الزام المدعى عليهما بالمصروفات والرسوم ومقابل اتعاب المحاماة.

المدعي: ليشيور وورلد للتجارة العامة ذ.م.م
عنوانه: االمارات، امارة دبي، المركز التجاري الثانية، دبي، شارع الشيخ زايد، مبنى 

بارك بليس تاور، شقة ١٤٠٣، محطة مترو المركز التجاري العالمي
المطلوب إعالنهما: ١ـ تهاني الخليج للتجارة العامة ذ.م.م- بصفته: مدعى عليه 

٢- بيتر براكين - صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن: طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
وقدره  مبلغ  للمدعية  يؤديا  بان  بالتضامن  عليهما  المدعى  بالزام   ٢٠٢١/٠١/٣٠
٥٠٠٫٠٠٠ درهم »خمسمائة ألف درهم« والفائدة ٥% من تاريخ استحقاق الشيك 
وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة 
بالنفاذ  االمر  بان طلب شمول  المحكمة  ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه 
المعجل ال مبرر له لذا قضت برفضه. ولكم الحق في استئناف االمر خالل ١٥ يوم 

من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 6945/2021/60 أمر أداء

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إلى المنفذ ضده: ١ـ شارليس تيري بومبا
 مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ روز مبابو نجوينيا
وإلزامك  أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٦٩٤٣7٫٠٠ درهم إلى طالب 

التنفيذ أو خزينة 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
 رقم 1263/2021/208 تنفيذ مدني

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية االولى رقم ١١
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ وقدره ٤٠٢٠٤٦٫٤٦ درهم 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   %١٢ والفائدة  المحاماة  واتعاب  والمصاريف  والرسوم 

وحتى السداد التام.
دبي،  إمارة  االمارات،  عنوانه:  »ش.م.ع«   الوطني  الخيمة  رأس  بنك  المدعي: 

SR2 القصيص الثانية، م بناية روكي العقارية، معرض رقم
ويمثله: عبدالعزيز عبداهلل محمد عبداهلل الحمادي

المطلوب إعالنه: ١ـ انيل كومار رامان- صفته: مدعى عليه
موضوع االعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٢ 
في الدعوى المذكورة اعاله لصالح/ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع«، بالزام 
المدعي عليه بان يسدد للبنك المدعي مبلغا وقدره ٤٠٢٫٠٤٦٫٤٦ درهم »اربعمائة 
واثنان الف وستة واربعون درهما وستة واربعون فلسا« مضافا اليه فائدة قانونية 
بسيطة قدرها ٩% سنويا، اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ٢٠١٩/١٢/٢٢ 
وحتى تمام السداد، والزمت المدعى عليه بالمناسب من المصاريف وخمسمائة 
درهم مقابل اتعاب المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين 
يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 4920/2019/16 تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الثانية رقم ١٢
والرسوم  درهم   ٤٠٦٢7٫٠7 وقدره  بمبلغ  عليه  المدعى  بالزام  المطالبة  الدعوى:  موضوع 

والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
المدعي: مجموعة سامبا المالية »فرع دبي«  عنوانه: االمارات، إمارة دبي، ام سقيم الثانية، 

مبنى فيال ملك ورثة محمد احمد الطاير ويمثله: عبدالعزيز عبداهلل محمد عبداهلل الحمادي
المطلوب إعالنه: ١ـ سانتوش شريكانت شيت- صفته: مدعى عليه

موضوع االعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٩ في 
الدعوى المذكورة اعاله لصالح/ مجموعة سامبا المالية »فرع دبي«، بعد االطالع على االوراق 
القرض  وطلب  االئتمانية  سامبا  بطاقة  نموذج طلب  ومنها  مستندات  من  عليه  وما طويت 
الشخصي والموقعة من طرفي التداعي وكشف الحساب المختصر الصادر عن المدعية والذي 
تستخلص معه المحكمة ان المدعى عليه قد استفاد من التسهيالت االئتمانية الممنوحة له من 
المدعية وامتنع عن السداد اذ خلت االوراق مما يفيد سداد االخير المديونية المترصدة بذمته 
وفي ظل عدم حضور المدعى عليه رغم اعالنه قانونا، قررت المحكمة بمثابة الحضوري في 
مادة تجارية منهية للخصومة: الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ ٤٠٫٦٢7٫٠7 درهم 
»اربعون الف وستمائة وسبعة وعشرون درهم وسبعة فلس« والفائدة القانونية بواقع ٩% من 
تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ٢٠٢١/٢/٢١ وحتى السداد التام، وبالرسوم والمصاريف 
ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل 
ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

إعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 712/2021/16 تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الثانية رقم ١٢
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ وقدره ٥٨٠٣٠٠٫٢7 درهم والرسوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.

المدعي: االمارات المالية للتمويل االستهالكي »ذ.م.م« 
عنوانه: االمارات، إمارة دبي، ندا الشبا ١، مبنى بنايات الميدان االمارات دبي الوطني، 

بلوك N، الطابق الثالث، مقابل مركز شرطة ندا الشبا
ويمثله: عبدالعزيز عبداهلل محمد عبداهلل الحمادي

المطلوب إعالنهما: ١ـ امنيات للتكنولوجيا ش.م.ح ويمثلها قانونا/ ايهم احمد يوسف- 
صفته: مدعى عليه ٢- ايهم احمد يوسف »بصفته ضامن للقرض« صفته: مدعى عليه

موضوع االعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٠ 
في الدعوى المذكورة اعاله لصالح/ االمارات المالية للتمويل االستهالكي »ذ.م.م«، الزام 
المدعي عليهما بالتضامن بان يؤديا للمدعية مبلغ وقدره ٥٨٠٣٠٠٫٢7 درهم »خمسمائة 
وثمانون الف وثالثمائة درهم وسبعه وعشرون فلس« والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ 
المطالبة القضائية الحاصل في ٢٠٢٠/١٢/١٣ وحتى السداد التام، وبالرسوم والمصاريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل 
ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 4942/2020/16 تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية األولى رقم ٨٤ 
موضوع االستئناف الئحة إستئناف مجملة للحكم الصادر في الدعوى رقم 
٤٣١٢ لسنة ٢٠٢٠ تجاري جزئي الصادر بجلسة ١٤ اكتوبر ٢٠٢١ المستأنف 

جواد ابراهيم حسين خواجه
عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ بردبي ـ دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ مبنى: 

برج الصقر لألعمال ـ شقة ٤/٤٠٢ ـ ابراج االمارات 
ويمثله إبراهيم محمد إبراهيم عبداهلل البناء 

المطلوب إعالنه ١ – رئيف حريق خيراهلل صفته: مستأنف ضده 
موضوع اإلعالن قد أستأنف القرار/ الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢٠/٤٣١٢ 

تجاري جزئي
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦ الساعة ١٠:٠٠ صباحا 
بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا 

وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا. 

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف 
رقم 2903/2021/305 ـ استئناف تجاري 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إلى المنفذ ضده ١ – ايه اس اف ستيل فبريكيشن ش.ذ.م.م 
مجهول محل اإلقامة 

بما أن الطالب التنفيذ دي اس اس للحديد ش ذ م م 
ويمثله عبدالرحمن حسن محمد المطوع 

والزامك  أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٢٣٣٢٤,٠٥ 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
 7188/2021/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة االسرة احوال نفس الخامسة رقم 7٠
االنفاق والهجر والمطالبة  الدعوى: دعوى طالق للضرر وعدم  موضوع 

بالحقوق الناشئة عن العالقة الزوجية.
المدعي: فاطمه الزهراء داني

عنوانه: االمارات، إمارة دبي، القوز الصناعية الثالثة، دبي، شارع الشيخ 
زايد، مبنى قرقاش، شقة الطابق االول

المطلوب إعالنه: ١ـ عزيز المرابط ـ صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعوى طالق للضرر 
وعدم االنفاق والهجر والمطالبة بالحقوق الناشئة عن العالقة الزوجية. 
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦ الساعة ٠٨٫٣٠ صباحا 
في قاعة التقاضي عن بعد في مبنى االحوال الشخصية في منطقة القرهود 
& BUILDING-DESC لذا فانت مكلف بالحضور او من يمثلك قانونيا 
وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بثالثة ايام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 1856/2021/100 احوال نفس مسلمين

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ االولى رقم ١٨٣
موضوع الدعوى: طلب اذن بيع العقار عبارة عن »فيال villa« منطقة »البرشاء 
المبنى »١٥«  البلدية »١١7٠-٦٨١« رقم  االرض ٦١، رقم  الرابعة« رقم  جنوب 
المرهون  العلني،  بالمزاد  لبيعه  تمهيدا  وحجزه  مربع »١٣٠٫٠٦«  متر  المساحة 

رهنا عقاريا من الدرجة االولى.
قرية  بورسعيد  ديرة  دبي  إمارة  عنوانه:  التجاري  ابوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب 
االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦ هاتف متحرك: ٠٥٥٦٦٣٨7٣١ مكتب 
 info@arnhadvocates.com :٠٤٢٥٢٥٢7٠ فاكس ٩7١٤٢٥٢٥٢7٣ بريد الكتروني

رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩٨١ ويمثله: حامد جواد عطية الخزرجي
المطلوب إعالنه: ١ـ جوس ريكاردوبراجاسواريس واالسي سو ـ صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن: نعلنكم بان تم الحجز على اموالكم الخاصة وهي عبارة عن »نوع 
العقار: فيال، المنطقة: البرشاء جنوب الرابعة، رقم االرض ٦١، رقم المبنى: ١٥، 
المساحة ١٣٠٫٠٦ متر مربع« كما نعلنكم لسداد قيمة المطالبة وقدرها »١٨٠٠٥7٢« 
درهم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ في ملف التنفيذ اعاله وإال بيع 
العقار محل الرهن بطريق المزايدة وفقا لنص المادة ٢٩٥ من قانون االجراءات 
المدنية مع مراعاة احتساب مدة التكليف بالسداد بعد مضي مدة السبعة أيام 

من علمكم بالحجز.

إعالن محضر حجز بالنشر في الدعوى
 رقم 253/2020/250 بيع عقار مرهون

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في الدائرة التجارية الثانية ـ تمييز رقم ٥٤7 
موضوع الطعن قبول النقض شكال وموضوعا ونقض الحكم المطعون 
فيه أحالته الى محكمة االستئناف إلصدار حكمها على ضوء ما تقرره 
محكمة النقض والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واألتعاب 

الطاعن خدمات اطلس كوبكو الشرق االوسط ش.ش.و ـ فرع دبي 
عنوانه: تعلن على الوكيل القانوني المحامي )صالح العبيدلي( 

ويمثله صالح أحمد يوسف صالح العبيدلي 
المطلوب إعالنهما ١ – رضا روبرت اجاهي صفته:مطعون ضده 

٢ – الكواكب للتجارة العامة  ش.ذ.م.م صفته: مطعون ضده 
موضوع اإلعالن: نعلنكم بأن الطاعن أقام عليكم الطعن المذكور أعاله 
ويتوجب عليكم حضور )جلسة التقاضي عن بعد ـ محكمة التمييز( 

وذلك للرد على صحيفة الطعن المقدمة ضدكم. 

اعالن صحيفة طعن بالنشر في الطعن 
رقم 1073/2021/445 ـ طعن تجاري 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

الى المستأنف ضدهما: ١- بينتا كير سيرفيس ٢- الشركة 
االمريكية للتأمين على الحياة، مجهولي محل االقامة

بما ان المستأنف: المستشفى االيراني- دبي
ويمثله: عبدالرزاق صالح سليمان محمد

 ،٢٠٢١  /  ١٢٣٩ رقم  بالدعوى  الصادر  الحكم  استأنف  قد 
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٢ الساعة 
يقتضي  وعليه  بعد  عن  التقاضي  قاعة  في  صباحا   ١٠:٠٠
حضوركم او من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجري 

محاكمتكم غيابيا.

مذكرة اعالن بالنشر »استئناف«
305 / 2021 / 2957 استئناف تجاري

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الرابعة رقم ٢٠١ 
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ١١٥/٢٠٢١ 

استئناف أمر أداء والرسوم والمصاريف واالتعاب 
الملتمس ياسر جعفر بهمرد 

عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ البرشاء االولى ـ شارع الشيخ زايد ـ 
بينكول تاور ـ مبنى هاشتاق ـ مكتب رقم ٦١١ 

المطلوب إعالنهما ١- جاسم عبدالباقي لتجارة االطارات وزينة السيارات 
ش.ذ.م.م صفته: ملتمس ضده 

٢ – قاسم جعفر بهمرد صفته: ملتمس ضده 
موضوع اإلعالن قد أستأنف القرار/ الحكم الصادر بالدعوى رقم / 

وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦ الساعة ١٠:٠٠ 
صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم 

قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا. 

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف رقم
 81/2021/342 ـ التماس إعادة نظر تجاري ـ استئناف 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

المخطر/ مجدى حسين ابراهيم الغمراوي 
عنه مكتب حسن العبدولي للمحاماة واالستشارات القانونية بدبي

للمخطر اليها/ دينا بويكا, الجنسية / أوزباكستان 
الموضوع: إعالن بالنشر لإلنذار رقم ٢٠٢١/١/٢٤٩٠٥7 

ينبه المنذر علي المنذر اليها بضرورة المبادرة الي سداد مبلغ 
الشيك بقيمة ١٠٠٠٠٠)مائة الف درهم( خالل خمسة ايام من 
تاريخ االعالن وفي حالة تخلفها عن السداد سيتم مباشرة اجراء 
استصدار امر االداء بحقها لتادية المبلغ المطلوب المترصد 
بذمتها وفقا الحكام المادة)٦٣( من قرار مجلس الوزراء رقم 
)٥7( لسنة ٢٠١٨ في شان الالئحة التنظيمية للقانون االتحادى 

رقم)١١( لسنة ١٩٩٢ بشأن قانون االجراءات المدنية.
الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم 9585/ 2021 
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

05 العدد )٣٦٠٨( األحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م

في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، الرامية 
إلى ترسيخ مكانة دبي على الساحة الثقافية 
الدولية، وجعلها عاصمًة لالقتصاد اإلبداعي 
العالمي بحلول عام ٢٠٢٥، وّجه سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 
عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإعفاء 
المستأجرين الذين يقومون بتجديد عقاراتهم 
أو إعادة بنائها ضمن االستخدامات التي تخدم 
منطقة القوز اإلبداعية، من اإليجارات لفترات 
تصل إلى عامين، وذلك ضمن خطة الـ«١٠٠ 
يوم« للمشروع الهادف إلى تحويل المنطقة 
إلى مجمع إبداعي شامل ومتكامل يستقطب 
المواهب والمبدعين من جميع أنحاء العالم.

وتشكل هذه الخطوة إنجازاً جديداً لتحقيق 
مستهدفات الخطة الخاصة بمشروع تطوير 
منطقة القوز اإلبداعية »خطة الـ١٠٠ يوم« 
التي أطلقتها اللجنة العليا لتطوير المشروع 
محمد  بنت  لطيفة  الشيخة  سمو  برئاسة 
الثقافة  بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة 
والفنون في دبي »دبي للثقافة« عضو مجلس 
دبي، وتشرف على تنفيذها. وحددت هذه 
الخطة الشاملة أولويات عمل الفرق لتطوير 
المنطقة، ووضعت أهدافاً ومؤشرات لها لتغطية 
المبدعين. ودعم  التحتية  البنية   محورّي 

وقد تضمنت الخطة مجموعة من األهداف، 
منها البدء في إعداد المخطط العام لتنفيذ 
المشروع، الذي يتضمن تصميم الحيز العمراني 
بما يلبي احتياجات التنمية المطلوبة لألنشطة 
واالستثمار واألفراد، إلى جانب الرؤية الشاملة 
وعناصر برنامج التنمية األولي، وإجراء دراسة 
مقارنة عن مناطق مشابهة تجمع بين العيش 
العامة،  اإلبداعية  والمساحات  والعمل 

وتطوير نموذج لتوزيع 
االستخدامات المختلفة 
المنطقة،  ذات  في 
النشاطات  وتحديد 
بقطاع  الصلة  ذات 
اإلبداعية  الصناعات 
والتصاريح الالزمة في 
منطقة القوز اإلبداعية.

دعم  محور  وفي 
تم  فقد  المبدعين، 
إطالق »رحلة المبدع« 
ضمن منصة »استثمر في 
دبي«، ويأتي المشروع 
نحو  حيوية  كخطوة 
تيسير ممارسة األعمال 
للمواهب  التجارية 
وتوفير  اإلبداعية، 
في  تسهم  مرنة  بيئة 
دعم تأسيس المواهب 
إمارة  لمشاريعهم في 

دبي، وذلك عبر وجهة واحدة وفي غضون 
دقائق معدودة، وإطالق استراتيجية تسويقية 
متكاملة الستقطاب المواهب ونشر الوعي 
إلى جانب  المنطقة،  وعالميًا حول  محليًا 
دعم تغيير استخدامات األراضي الصناعية 
في المنطقة إلى األغراض اإلبداعية، فضاًل 
عن توفير مجموعة من الحوافز التي تدعم 

المبدعين في إنشاء وتطوير أعمالهم.
شملت  المرن،  التنقل  مستوى  وعلى 
الخطة إطالق خدمة نقل الزوار من محطة 
مترو الصفا إلى منطقة القوز اإلبداعية من 
يتناسب  خاص  بطابع  حافالت  خط  خالل 
مع المنطقة، باإلضافة إلى تطوير تصاميم 
خاصة لالفتات اإلرشادية، كذلك طرح وترسية 

أعمال الخدمات االستشارية لعناصر تكامل 
المواصالت والتنقل المرن في منطقة القوز 
وسائل  تطوير  ستتضمن  والتي  اإلبداعية، 
التنقل الفردية الحديثة وجسراً للمشاة بطابع 
جمالي خاص ومسارات للمشاة والدراجات 
الهوائية ومساحات إلقامة الفعاليات وغيرها 
من عناصر تكامل المواصالت، كما شملت 
الخطة التواصل والتحفيز ألصحاب األراضي 
في المنطقة لتوفير وحدات لصالح الفئات 

المستهدفة.
وتفتح »دبي للثقافة« الباب أمام أفراد 
بأفكارهم  للمشاركة  اإلبداعي  المجتمع 
وإبداعاتهم من خالل تقديم تصاميم من شأنها 
أن تضفي لمسات جمالية وفنية جديدة على 

المظهر العام للمنطقة.وام

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا إلدارة 
األزمات والكوارث بدبي نائب رئيس مجلس 
األكاديمية..  الصحية  دبي  مؤسسة  إدارة 
فعاليات اختتام الدورة العاشرة من حملة 
 ٢٠٢٠ »إكسبو  مقر  في  لوطني«،  »دمي 
الدولة  احتفاالت  مع  تزامنًا  وذلك  دبي«، 

بعيد االتحاد الخمسين.
وكانت حملة »دمي لوطني« انطلقت في 
دورتها األولى عام ٢٠١٢، برعاية سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 
عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وكان سموه 
أول المتبرعين بالدم لحظة إطالق الحملة، ما 
أسهم في نجاحها، وتشجيع أفراد المجتمع 
على المشاركة فيها، حيث نجحت الحملة 
في جمع ٤٤ ألف و٣٤٨ وحدة دم على مدار 
١٠ سنوات، من خالل 7٠٦ حمالت شملت 
مؤسسات حكومية وخاصة، وتنفذ الحملة 
بشراكة استراتيجية بين صحيفة »اإلمارات 
اليوم«، وخدمة »األمين«، وهيئة الصحة بدبي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عوض صغير 
الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي إن حرص 
سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل 
العاشرة  الدورة  مكتوم، على حضور ختام 

لحملة »دمي لوطني«، ومباركة سموه نتائجها 
لهذه الدورة، من شأنه دفع الحملة لتحقيق 
المزيد من أهدافها الطبية واإلنسانية النبيلة 

في المرحلة المقبلة.
وأكد الكتبي أن متابعة سموه الحثيثة لكل 
خطوات حملة »دمي لوطني« يمنح أفراد 
المجتمع حافزًا مهمًا للتبرع بالدم، موضحًا 
أن الدورة العاشرة شهدت إقبااًل الفتًا من 
جانب المتبرعين بإجمالي أكثر من ١٦7٣٠ 
متبرعًا، بالمقارنة بالعام ٢٠٢٠، الذي تقدم 

للتبرع بالدم فيه حوالي ٤7٥٠ متبرعًا.
المتبرعين عامًا  أعداد  وأضاف: »تنامي 
تلو اآلخر، منذ أن انطلقت الحملة في العام 
٢٠١٢، يعكس عمق القيم اإلنسانية التي يتميز 
بها مجتمع اإلمارات، والتي حملت المتبرعين 
اإلنساني،  العمل  هذا  في  المشاركة  على 
الذي يمثل قمة اإليثار، من أجل إنقاذ حياة 
إنسان،« معربًا عن تقدير الهيئة البالغ وعميق 
امتنانها للمتبرعين بالدم لما يبدوه من وعي 
وتعاون يسهم في إنقاذ حياة اآلخرين ويعبر 
عن مدى التالحم المجتمعي الذي طالما كان 

من أهم مميزات دولة اإلمارات«.
وثّمن مدير عام هيئة الصحة بدبي الدور 
الحكومية  الجهات  به  تقوم  الذي  الكبير 

المشاركة في تنظيم حملة »دمي لوطني«، 
مؤكدًا أن جميعها يسهم بشكل مباشر في 
نجاح الحملة، متمنيًا استمرار التعاون المثمر 
بين مختلف الجهات، لمواصلة تحقيق الحملة 

ألهدافها.
وتهدف حملة »دمي لوطني« إلى نشر 
إنساني  كعمل  بالدم  التبرع  وثقافة  الوعي 
ووطني، واستقطاب متبرعين للمرة األولى 
لتوسيع قاعدة المتبرعين بالدم في إمارة دبي 
ودعم قاعدة بيانات الهيئة في حاالت الطوارئ 
واألزمات والحاجة الى متبرعين بأصناف دم 
نادرة ، كذلك التركيز على الفئة العمرية ١٨ 
-٣٠ سنة »فئة الشباب« لجعل التبرع بالدم جزء 
من أسلوب الحياة الصحية، وتشجيع الجهات 
الحكومية في إمارة دبي لدعم التبرع بالدم 
من خالل المشاركة في حمالت التبرع بالدم.

تنامي  بدبي عن  الصحة  وكشفت هيئة 
لوطني  دمي  حملة  في  المشاركين  أعداد 
خالل الدورات العشر، حيث جمعت الحملة 
في دورتها األولى ٤١٨ وحدة دم، ارتفعت 
لتصل إلى ١٦ ألفًا و7٣١ وحدة خالل الدورة 
العاشرة، كذلك شهدت عدد الحمالت نموًا 
حيث بدأت بثالث حمالت في دورتها األولى 
لتصل إلى ٤٨٨ حملة خالل العام الجاري.وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
انطالق منصة »رعايتي« - السجل الوطني 
بالشراكة مع كل من  الموحد..  الصحي 
دائرة الصحة أبوظبي ومؤسسة اإلمارات 
بدبي  الصحة  وهيئة  الصحية  للخدمات 
حيث تشكل هذه الشراكة عالمة فارقة 
المتمثلة  »رعايتي«  منصة  مسيرة  في 
نظام   - »وريد  من  كل  مع  الربط  في 
معلومات الرعاية الصحية اإللكتروني - 
لدى مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية 
و«نابض«  الشمالية  واإلمارات  دبي  في 
لـ  التابعة  الصحية  المعلومات  شبكة   -

»هيئة الصحة بدبي«.
وتم إطالق منصة »رعايتي« بتوجيهات 
من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
حيث يعزز اطالق هذه المنصة األهمية 
االستراتيجية للسجل الوطني الصحي الموحد 
التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في 
القطاع  قبل  من  الرقمية  الصحة  تكامل 

الصحي بدولة اإلمارات.. فيما كان لكل 
من مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية 
الخدمات  الصحة بدبي ومزودي  وهيئة 
الطبية من القطاع الخاص دورًا محوريًا 

في هذه الرحلة حتى اآلن.
الرحمن بن محمد  وقال معالي عبد 
العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.. 
إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تمكنت 
المنظومة  »رعايتي«  منصة  إطالق  من 
دولة  استراتيجية  مع  تماشيًا  المركزية 
الصحي  القطاع  تطوير  في  االمارات 
الذي من شأنه تحسين مراقبة األمراض 
وإدارة الصحة السكانية من خالل التعاون 
مع مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية 
وهيئة الصحة بدبي كمرحلة أولى ومن 
ثم التعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي 
في المرحلة الثانية« الفتًا إلى أن الربط 
مع المزيد من شركاء القطاع الخاص يدل 
على أهمية منصة »رعايتي« في التحول 

الرقمي للرعاية الصحية.
عبداهلل  الشيخ  معالي  أكد  جانبه  من 

بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة 
في أبوظبي أنه في ظل توجيهات القيادة 
الرشيدة ورؤيتها االستباقية نمضي نحو 
توفير منظومة رعاية صحية ذات مستوى 
عالمي ووضع األسس المهمة لنجاحه بما 
في ذلك نظام رعاية صحية إلكتروني موحد 
التحتية  البنية  فباالستفادة من  للمرضى 
المستوى  عالمية  والكفاءات  المتطورة 
التي تتمتع بها الدولة وتوظيف االبتكار 
والتحول الرقمي تتوحد الجهود وتتكامل 
لتوفير نظام رعاية صحية إلكتروني موحد 
يربط جميع مقدمي الرعاية الصحية على 
مستوى الدولة ويسهم في االرتقاء بتجربة 
المرضى وتعزيز جودة ومخرجات العالج 
وبالتالي مواصلة ترسيخ مكانة الدولة على 
خارطة الرعاية الصحية العالمية معبرًا عن 
سعادته بهذه الشراكة التي ستكون قاعدة 
صلبة لمستقبل الصحة الرقمية الذي سيدفع 
عجلة االقتصاد قدمًا وعن مواصلة الدعم 
المستمر لهذه المبادرة وتوفير الخبرات 
والتجارب المكتسبة في التطبيق الكامل.وام

نجحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية »صحة« في عالج 
طفلة حديثة الوالدة تبلغ من العمر ٦ أسابيع كانت تعاني من 
انسداد األمعاء الدقيقة الذي سبب لها القيء المتواصل وعدم 

التمكن من الحصول على الغذاء الالزم وعدم النوم.
وقال الدكتور مصطفى حمشو استشاري جراحة األطفال في 
مستشفى توام إحدى منشآت شركة »صحة« إن الرضيعة تعاني 
الغالب عن تشوه والدي  انسدادهضمي علوي ينجم في  من 
مشيرًا إلى أنه تم إجراء العالج الالزم وفتح االنسداد بنجاح تام 
بتدخل جراحي طفيف حيث تحسنت حالتها بشكل ملحوظ 
وتوقف القيء المستمر الذي كانت تعاني منه وبدأت ترضع 

بشكل طبيعي ونامت كذلك بشكل طبيعي. وام

»صحة« تنقذ طفلة بعمر 6 أسابيع تعاني 
من انسداد األمعاء الدقيقة

بتوجيهات حمدان بن محمد 
إعفاء المستأجرين الذين يقومون بتجديد عقاراتهم أو إعادة بنائها 

في منطقة القوز اإلبداعية من اإليجار لمدة عامين

منصور بن محمد يشهد اختتام الدورة العاشرة من حملة »دمي لوطني«

وزارة الصحة تعلن انطالق السجل الوطني الصحي الموحد عبر منصة »رعايتي«

بناًء على طلب/ مدعي/ طيبة لتأجير السيارات ش ذ م م الجنسية 
إلى مدعى عليه/ محمد ماجد محمد علي االشقر- الجنسية/ مصر

فأنت مكلف بالحضور أمام شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد 
عنك في الساعة ٠٩:٣٠ من يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٨ 
لإلجابة على الدعوى و تقديم ما لديك من بيانات ودفوع عن 
الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع 
للمدعية مبلغا ماليا مقداره »٢٠٠٠« »الفان درهم« وبإلزام 
المحاماة.  أتعاب  ومقابل  والمصاريف  بالرسوم  عليه  المدعى 
وفي حالة تخلفك عن الحضور او ارسال وكيل عنك في الوقت 

المحدد فان المحكمة ستباشر الدعوى غيابيا.

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

امين سر

إعالن موعد جلسة بالنشر رقم الدعوى: 2021/101 
المطالبات الصغرى تجاري

بناًء على طلب/ مدعي/ طيبة لتأجير السيارات ش ذ م م الجنسية 
إلى مدعى عليه/ فيصل ايوب شودري محمد ايوب شودري- 

الجنسية/ باكستان
فأنت مكلف بالحضور أمام شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد 
عنك في الساعة ٠٩:٣٠ من يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٨ 
ودفوع  بيانات  من  لديك  ما  تقديم  و  الدعوى  على  لإلجابة 
المدعى  بإلزام  الدعوى  بصحيفة  المدعية  طلبات  على  والرد 
عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا ماليا مقداره »٤٩٨٠« »اربعة 
االف وتسعمائة وثمانين درهما« وبإلزام المدعى عليه بالرسوم 
المحاماة. وفي حالة تخلفك عن  أتعاب  والمصاريف ومقابل 
الحضور او ارسال وكيل عنك في الوقت المحدد فان المحكمة 

ستباشر الدعوى غيابيا.

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

امين سر

إعالن موعد جلسة بالنشر رقم الدعوى: 2021/108 
المطالبات الصغرى تجاري

إلى: المحكوم عليه: رامانديب سينغ برمجه سينغ
لصالح  ضدك  عنه  صورة  المرفق  الحكم  صدر  قد  إنه  حيث 
القضية  في  ذ.م.م،  عجمان  العربيه  تاكسي  المنفذ  المدعي 

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: ٢٩١٢٥٫٠

المشار  التنفيذي  بتنفيذ ما جاء في السند  لذلك أنت مكلف 
إليه أعاله خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا 
اإلخطار. وفي حالة تخلفك»م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ 

بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCIREA2021/ 0002184 ـ مدني جزئي

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه: شهباز احمد محمد اسلم
لصالح  ضدك  عنه  صورة  المرفق  الحكم  صدر  قد  إنه  حيث 
القضية  في  ذ.م.م،  عجمان  العربيه  تاكسي  المنفذ  المدعي 

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: ١٥٥7٠٫٠

المشار  التنفيذي  بتنفيذ ما جاء في السند  لذلك أنت مكلف 
إليه أعاله خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا 
اإلخطار. وفي حالة تخلفك»م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ 

بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCICIVS2021/ 0002473 ـ مدني

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه زبير ايداتيل العنوان: ٩٣7٣٥٢٢ 
نحيطكم علما بأنه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤ قد حكمت عليك هذه المحكمة 
في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح سليم ماواكونومال, بالتالي: 
نص الحكم قررت المحكمة بمثابة الحضوري/ بفسخ عقد الشراكة 
المؤرخ في ٢٠١٩/7/١٨ وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 
مبلغا مقداره ٥٠٠٠٠ درهم )خمسون ألف درهم( وبالزامه بفائدة 
قانونية سنوية بواقع ٥ % من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى 
تمام السداد شريطة اال تجاوز أصل المبلغ المحكوم به وألزمته 
بالمصاريف والرسوم وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
حكمًا قاباًل لالستئناف خالل المدة القانونية اعتبارًا من اليوم التالي 

المحكمة االبتدائية المدنيةلنشره. 

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة 
اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى رقم 

SHCFICIPOR2021/ 0007313 , تجاري )جزئي( 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

بناء على طلب: المدعي)ة( : عبيد خليفة عبيد الصريم النقبي 
الى: المدعي عليه: عبداهلل ناصر علي عمران عبداهلل الحارثي 

قد اقام الدعوى يطالب فيها:  أواًل: تثبيت القرار الصادر بالحجز التحفظي رقم ٢٠٢١/7٩٠٦ أمر علي عريضة الشارقة   
ثانيًا: إلزام المدعي عليه بأن يسلم المدعي السيارتين موضوع الدعوى وهما)السيارة االولي من نوع )تويوتا فورشنر( 
استيشن 7 راكب سنة الصنع ٢٠٢١ ـ بلد الصنع/ إندونيسيا ـ اللون أبيض/ لؤلؤي وتحمل لوحة رقم ٦٩٨١٢/١٨ / 
خصوصي أبوظبيـ  رمز مروري )٣٠7٠٢٤١١٢7( المالك / عبيد خليفة عبيد الصريم النقبي, والسيارة الثانية من نوع 
)تويوتا كامري( صالونـ  سنة الصنع ٢٠٢٠ـ  بلد الصنع/ اليابانـ  اللون بني وتحمل لوحة رقم  ٦٩٨١٣/١٨ خصوصي 
ابوظبيـ  رمز مروري)٣٠7٠٢٤١١٢7( المالك / عبيد خليفة عبيد الصريم النقبيـ  والمرهونتين لبنك دبي اإلسالمي.   
ثالثًا: إلزام المدعي عليه بسداد المخالفات التي ارتكبها بالسيارتين من تاريخ استالمه لهما بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤ 
حتى تاريخ رفع الدعوى مبلغ )٢٣٤٥٠ درهم( ثالثة وعشرون الف واربعمائة وخمسون درهم ـ وما يستجد من 
مخالفات حتى تاريخ تسليم السيارتين أو نقل المخالفات والنقاط السوداء التي على السيارتين من اسم المدعي 
السم المدعي عليه   رابعًا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي قيمة االنتفاع واالستثمار المتفق عليها وذلك من 
بداية استالمه السيارات بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤ وحتى تاريخ تسليمهما بواقع ٦٠٠٠ درهم شهريًا عن كل سيارة حسب 
االتفاق   ثالثًا: الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة  انت مكلف بحضور اإلجتماع المرئي 
رقم EM00023110  والمقرر بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ الساعة ٠٨:٣٠ والذي سيعقد في محكمة الشارقة اإلتحادية 

دائرة اليوم الواحد المدنية والتجارية الدائرة الخامسة عن بعد بواسطة االتصال المرئي عبر موقع وزارة العدل 
 https://smartjustice.moj.cov.ae/chrysalis/f/eMEETING/search
 بوابة الجلسات / اإلجتماعات المرئية. شخصيًا او بواسطة وكيل معتمد. 

  EM00023110 :بيانات االجتماع:   رقم اإلجتماع
ويمكنكم تقديم المذكرة الجوابية على الدعوى وارفاق المستندات عبر النظام االلكتروني بعد تصريح المحكمة لكم بذلك. 

مركز سعادة المتعاملين

إعالن حضور إجتماع باالتصال المرئي عن بعد في 
 SHCFICIREA2021/ 0008665 القضية رقم

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

             ) عامة  مساهمة  شركة   ( اإلسالمي  دبي  بنك   / من  المقـامــة 
ضـــــــــــــــد /  رامي شاكا هالل

على المدعى عليه الحضور شخصيا أو بواسطة وكيل معتمد الجتماع 
الخبرة الحسابية المقرر عقده في يوم الثالثاء الموافق 7/٢٠٢١/١٢ 
الساعة ١٢ ظهرًا وذلك بمقر بنك دبي اإلسالمي الكائن بدبي – ديرة 
– بور سعيد – بجوار دوار الساعة – بناية دبي اإلسالمي – الدور 
السادس اإلدارة القانونية ، مصطحبين معكم كافة المستندات التي 

ترغبون فى تقديمها .
لإلتصال :
أحمد مصطفي طاحون

 خبير مصرفي 
موبايل : ٩7١٥٠٥٢77٤7٥+
ahmed.m.tahoun@gmail.com

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إعالن لحضور اجتماع الخبرة المصرفية فى القضية 
رقم SHCFICIPOR2021/ 0007193 تجاري جزئي 

لدى محكمة : محكمة الشارقة اإلتحادية  

إجتماع خبرة

غرفة تجارة وصناعة عجمان

 رقم الرخصة ٩٦٥٢٥ 
االسم التجاري الجوهرة الالمعة لصيانة المباني )ذ.م.م (

الالمعة  الجوهرة  هي:  أعاله  المذكورة  الشركة  بأن  للجميع  نعلن 
في  تأسست  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  ذ.م.م  المباني  لصيانة 
إمارة عجمان بموجب قانون الشركات االتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤  
بالتنمية  وسجلته  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  في  مرخصة  وتعديالته 

اإلقتصادية تحت رقم ٩٦٥٢٥ 
وقرر الشركاء حلها وتصفيتها وتعيين السيد 

مؤسسة النداء لتدقيق الحسابات 
مصفي قانوني للشركة فعلي كل من له أي حق أو اعتراض للتقدم به 
للمصفي القانوني المذكورة أعاله خالل مدة ٤٥ يوما من تاريخ نشر 

اإلعالن وعلى العنوان التالي: 
إمارة الشارقة 

هاتف: ٠٦٥٦٨7٢7٢  
ص.ب ٩٨٤ 

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

)مدعي ()مؤجر( / مدينة دبي الصناعية ش.ذ.م.م
y.gamal@alkhouli.ae    الممثل القانوني/ مأمون الخولي

)مدعى عليه(  )مستأجر( / مودلر كونسبتس ش.ذ.م.م
pro@modconsllc.com  /الممثل القانوني

بناًء على تكليفنا من قبل محاكم دبي بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤ للدعوى المذكورة اعاله 
بالموضوع الي الخبرة الموقرة لسماع أقوال األطراف تفصيليا  ،

و عليه يرجى  العلم بأنه تم تحديد يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٩ الساعة ٢,٠٠ 
ظهرا موعدا الجتماع الخبرة والمعاينة  في موقع  النزاع

قطعة األرض رقم دبي الصناعية: – رقم بلدية دبي: الكائنة بمنطقة سيح شعيب 
. و عليه يرجى تزويد الخبرة باسم و رقم الهاتف و البريد اإللكتروني لألشخاص 

المعنيين بحضور االجتماع حتى يتم إضافتهم في أجندة االجتماع.
على أن يتم تقديم  أي مستندات جديدة متعلقة بالدعوى محل النزاع خالل االجتماع 
} مذكرات تفصيلية وتوضيحية ومستندات... الخ  {  على أن تكون مترجمة وأي 

مستندات أخرى يرغب األطراف في تقديمها للخبير.
للتواصل مهندسة   هيفاء متحرك / ٠٥٥٥٥٠77٦٦

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

اعالن بالنشر لحضور اجتماع الخبرة ومعاينة الموقع 
في الدعوى رقم 2021/32 

إجتماع خبرة

خبير هندسي/ هيفاء محمد عبدالكريم

المدعى عليهم:  ١ – مجوهرات فيرال )ش ذ م م (   ٢ – بهارات بارشوتام 
٣ – فيرال بهارات بوروشوتام تاليشوار 
٤ – سارال بهارات بوروشوتام تاليشوار 

الكبير ـ ديرة ـ شارع الحصن ـ مقابل شوتيرامس سوبر ماركت ـ  ـ السوق  )العنوان: دبي 
مكاني: ٩٥٠٢٥٢٨٣٢7 ـ هاتف متحرك رقم: ٠٥٠٣٨٤٥٤١٥ 

٥ – ورشة ميراج لصياغة الذهب 
)العنوان: الشارقة ـ الصناعية ـ شارع خلف شارع األول الصناعي ـ مبنى محل: جي ٤ ـ طريق 

بي ام دبليو ـ هاتف متحرك: ٠٥٠٣٠٦٩٩٩٩ 
نرجو إعالمكم أن محكمة دبي االبتدائية قد انتدبتنا خبيرا مصرفيا في الدعوى أعاله والمقامة 

ضدكم من / بنك الفجيرة الوطني )فرع دبي( 
ونظرا لإلجراءات االحترازية الصحية في الوقت الحالي والتي بموجبها سيتم التقاضي عن بعد 
ندعوكم لحضور اجتماع خبره عبر نظام االتصال المرئي)ZOOM APPLICATION ( في تمام 
الساعة الحادية عشرة من صباح يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ بالضغط على الرابط التالي: 
https://us04web.zoom.us/j/73008533817?pwd=bkxtRUJ1aGxuY095Nmo1R0wxU2dZZz09

Meeting ID: 73008533817
 passcode:WdwhL5 

على أن يتم تزويدنا بالمستندات التي تعزز دفوعكم في هذه الدعوى على البريد اإللكتروني: 
 khouse@knowledgehouse.ae

أو على الواتس آب رقم: ٠٥٦٢٥٣٩٣٩٤ 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إعالن بالنشر في الدعوى رقم 505/2021/38 
تجاري مصارف جزئي 

إجتماع خبرة

خبير مصرفي / محمد كامل عيران 

فقد جواز سفر باسم: محمد سعيد محمد 
عنايت, جنسيته: باكستان, ورقم الجواز: 
5978312CV , فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥
فقدان جواز سفر

إلى من يهمه األمر
نحن/ ايكولوج كاترنج م م ح، شركة منطقة حرة تأسست 
وفقا لقانون تسجيل الشركات في سلطة المنطقة الحرة 
بمطار دبي نود االخطار باننا قررنا تغيير اسم الشركة إلى:

دومينو انترناشيونال م.م.ح
على من يرغب باالعتراض على هذا التغيير أن يقدم اعتراضه 
كتابة خالل اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا 
االشعار على العنوان التالي: لعناية سلطة المنطقة الحرة، 
سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، ص.ب: ٤٩١، دبي، 
saleslmt@dafz.ae :اإلمارات العربية المتحدة، إيميل

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

إشعار تغيير اسم شركة منطقة حرة

إعالن

إيكولوج كاترينج م.م.ح

العدد 3608 تاريخ 2021/12/05
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
معهد انظمة الكمبيوتر لتكنولوجيا المعلومات ـ سيسكومس

رخصة   رقم:   CN-1000647  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من null إلى 150000

1x1 1 إلىx2 تعديل لوحه اإلعالن / إجمالي من مساحة
الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 

الواحد ذ م م
لتكنولوجيا  الكمبيوتر  انظمة  معهد  من/  تجاري  إسم  تعديل 

المعلومات ـ سيسكومس
 SYSTEM COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY

INSTITUTE - SYSCOMS
إلى/ معهد أنظمة الكمبيوتر لتكنولوجيا المعلومات سيسكومس 

- شركة الشخص الواحد ذ م م
 SYSTEM COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY
INSTITUTE SYSCOMS - 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.

منصور بن محمد خالل حضوره اختتام الدورة
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العدد )٣٦٠٨( األحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م04

التقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه 
اهلل«، أمــس الســبت فخامــة غوتابايا راجاباكســا، رئيــس جمهورية 
ــي »إكســبو  ــا ف ــي جناحه ــتراكية ف ــة االش ــريالنكا الديمقراطي س
٢٠٢٠ دبــي«، حيــث أعــرب ســموه عــن حــرص دولــة اإلمــارات 
علــى توســيع وتنويــع قاعــدة عالقاتهــا المتميــزة مع جميــع الدول 
الصديقــة القائمــة على مبــادئ الثقة واالحترام المتبــادل والتعاون 

المشــترك الــذي يخــدم الشــعوب وتطلعاتهــا.
مــن جانبــه هنــأ الرئيــس الســريالنكي صاحــب الســمو نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، »رعــاه اهلل«، 
بعيــد االتحــاد الخمســين لدولة اإلمــارات، مؤكدًا فخامتــه المكانة 
المتميــزة لدولــة اإلمــارات علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي، 
ومــا تمتلكــه مــن إمكانــات وفــرص ضمــن مختلــف القطاعــات، 

وحــرص قيادتهــا الحكيمــة علــى تفعيــل شــراكات متنوعــة بينهــا 
وبيــن مختلــف دول العالم تقوم على أســس راســخة مــن التفاهم 

والتعــاون المشــترك.
وخــالل زيارتــه لجنــاح جمهورية ســريالنكا، المقام فــي منطقة 
الفــرص، اطلــع ســموه علــى الجهــود والتطــورات التــي تحققهــا 
ســريالنكا فــي مختلــف القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والتقنيــة، باإلضافــة إلــى المجــاالت الثقافيــة، كمــا تعــرف ســموه 
إلــى القطاعــات الخدميــة التــي يعرضهــا الجنــاح وفــي مقدمتهــا 
قطاعــي تقنيــة االتصــاالت والمعلومــات، والســياحية، إلــى جانــب 
جهــود األبحــاث والتطويــر فــي ســريالنكا، ومــا يــروج لــه الجنــاح 
مــن منتجــات مبتكــرة وخدمات ابتكاريــة، والتي تنســجم جميعها 
مــع التــراث الثقافــي الغنــي لجمهوريــة ســريالنكا بمــا تتســم بــه 

مــن تنــوع مناخــي وســياحي.

ــد آل  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــى صاح ــا التق كم
فــي  النيجيريــة  الجمهوريــة  لجنــاح  زيارتــه  مكتــوم، خــالل 
»إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، فخامــة الرئيــس محمــد بخــاري، رئيــس 
جمهوريــة نيجيريــا االتحاديــة، حيــث تنــاول اللقــاء مناقشــة كافــة 
ــع  ــات م ــر العالق ــة وتطوي ــأنها تنمي ــن ش ــي م ــات الت الموضوع
نيجيريــا ومــد جســور التعــاون الفاعــل مــع هــذا البلــد الصديــق 
 بمــا يعــود بالنفــع والخيــر علــى البلديــن وشــعبيهما الصديقيــن.

مــن جانبــه أعــرب الرئيــس النيجيــري عــن ســعادته بزيــارة دولــة 
اإلمــارات، مؤكــدًا حــرص بــالده علــى تطويــر تعاونهــا المشــترك 
مــع دولــة اإلمــارات فــي مختلــف المجــاالت بمــا يدعــم جهــود 
التنميــة فــي البلديــن، مشــيرًا إلى العالقــات المتميــزة التي تجمع 
ــد مــن المقومــات والفــرص  ــن فــي ظــل امتالكهمــا للعدي البلدي
الواعــدة علــى الصعــد التجاريــة واالســتثمارية والصناعيــة وغيرها 

مــن القطاعــات التــي تهــم البلديــن وتخــدم مصالحهمــا المتبادلة.
رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  الســمو  صاحــب  واســتمع 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، »رعــاه اهلل«، خــالل زيارتــه لجنــاح 
ــى  ــي«، إل ــي »إكســبو ٢٠٢٠ دب ــة ف ــا االتحادي ــة نيجيري جمهوري
ــوع  ــي المتن ــخ الثقاف ــة والتاري ــات اإلبداعي ــول الصناع ــرح ح ش
للواليــات النيجيريــة المتعــددة، ومــا ينعــم بــه هــذا البلــد مــن 
قيــم التنــوع والثــراء الثقافــي، ومــا يمتلكــه مــن مــوارد طبيعيــة 
 ومحاصيــل زراعيــة، إضافــة إلــى صناعــات ومشــاريع مســتقبلية.
رافــق ســموه خــالل الزيــارة، ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، رئيــس مجلــس دبــي لإلعــالم، وســمو الشــيخ 
أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم، رئيــس هيئة دبــي للطيــران الرئيس 
األعلــى لمجموعــة طيــران اإلمــارات، وســمو الشــيخ منصــور بــن 

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم. وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« 
أمس الســبت معالي ميخائيل ميشوســتين، 
رئيــس وزراء جمهوريــة روســيا االتحاديــة 
الصديقــة، وذلــك فــي مقــر إكســبو ٢٠٢٠ 

دبي.
ورّحــب ســموه فــي مســتهل اللقــاء 
ــن  ــوم ب ــذي حضــره ســمو الشــيخ مكت ال
محمــد بــن راشــد آل مكتوم، نائــب حاكم 
دبــي نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
المالية، بمعالي ميخائيل ميشوستين والوفد 
ــن  ــات بي ــق، مشــيدًا بعمــق العالق المراف
البلديــن ومــا تشــهده مــن تطــور مســتمر 
بفضــل القيــادة الرشــيدة لصاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة »حفظــه اهلل«، وفخامــة فالديميــر 
ــي  ــة، وف ــيا االتحادي ــس روس ــن، رئي بوتي
ضــوء تطابــق الــرؤى بيــن البلديــن حــول 
أهمية ترســيخ الشراكة االســتراتيجية التي 
طالمــا جمعتهمــا والمرتكــزة علــى أســس 
متينــة مــن المصالــح المشــتركة واالحترام 

والتقديــر المتبادليــن.
ــا  ــاول اللقــاء بحــث مجمــل القضاي وتن
االهتمــام  محــل  والدوليــة  اإلقليميــة 
األمــن  حفــظ  ومقومــات  المشــترك، 
واالســتقرار وإرســاء أسس الســالم، والدور 
المهــم الــذي تضطلــع بــه روســيا فــي هذا 
المجــال، وكذلــك أبــرز المســتجدات التــي 
تشــهدها المنطقــة والعالــم، الســيما علــى 
صعيــد الجهــود الدوليــة المبذولة لتســريع 

وتيــرة التعافي العالمــي من تبعات جائحة 
»كوفيــد١٩« واكتشــاف الفرص التي تمّكن 
شــعوب العالــم، خاصة المجتمعــات األقل 
ــذه  ــي ه ــن تخط ــة، م ــن التنمي ــًا م حظ

المرحلــة االســتثنائية.
وبحــث الجانبــان خالل اللقاء ســبل دفع 
ــى األمــام  ــة إل ــة المتنامي ــات الثنائي العالق
بمــا يواكــب تطلعــات الشــعبين الصديقين 
إلــى المســتقبل، حيــث تطــرق النقاش إلى 
اســتعراض ســبل تعزيــز التعــاون البّناء في 
مختلــف القطاعــات الحيويــة، انطالقــًا من 
الرغبــة المشــتركة فــي ترســيخ دعائــم 
الشــراكة القويــة والتاريخيــة بيــن البلدين، 
بمــا يتمتع بــه الجانبان مــن إمكانات تعزز 
ــرة التعــاون، مــع  مــن فــرص توســيع دائ
االتفــاق علــى أهميــة توفيــر المزيــد مــن 
الفــرص إلــى القطــاع الخــاص لمنــح زخــم 
جديد للشــراكة االقتصاديــة المزدهرة بين 
الجانبين، مع وجود أكثر من ٤٠٠٠ شــركة 

روســية فــي دولة اإلمــارات.
وأعــرب الجانبــان عــن تفاؤلهمــا الكبيــر 
بمســتقبل الشــراكة بيــن البلديــن الســيما 
علــى الصعيــد االقتصادي انطالقــًا من إطار 
التعــاون الجديــد الــذي تــم االتفــاق عليــه 
ــًا  ــم ١٢ قطاع ــن ويض ــن البلدي ــرًا بي مؤخ
حيويًا يشمل: التجارة واالستثمار، والطاقة، 
والصناعــة واالبتــكار، والخدمــات الماليــة 
والمصرفيــة والجمــارك، واألمــن الغذائــي 
والزراعــة، والتعليــم والنقــل، وتكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصاالت واإلعــالم والثقافة 
والسياحة والرياضة، وحماية البيئة وإدارة 

ــري،  ــاد الدائ ــة، واالقتص ــوارد الطبيع الم
والثــورة الصناعيــة الرابعــة، والفضــاء.

حضــر اللقــاء ســمو الشــيخ أحمــد بــن 
محمد بن راشــد آل مكتوم، رئيس مجلس 
دبي لإلعالم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد 
ــران  ــي للطي ــة دب ــوم، رئيــس هيئ آل مكت
المدنــي الرئيــس األعلــى لطيــران اإلمارات 
والمجموعــة رئيــس اللجنــة العليا إلكســبو 
٢٠٢٠ دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، رئيــس مجلس دبي 
ألمــن المنافــذ الحدوديــة، ومعالي الشــيخ 
نهيــان بن مبارك آل نهيان، وزير التســامح 
والتعايــش المفوض العام لـ«إكســبو ٢٠٢٠ 
 دبــي« وعــدد مــن الــوزراء والمســؤولين.

وتعــد دولــة اإلمــارات أكبر شــريك تجاري 
خليجــي لروســيا بنســبة ٥٥% مــن إجمالــي 
التجــارة الروســية الخليجيــة، وبلغت قيمة 
التبــادل التجاري غير النفطي بين اإلمارات 
وروســيا االتحادية خــالل النصف األول من 
العــام ٢٠٢١ نحو ٢ مليار دوالر، بنمو كبير 
تجــاوزت نســبته ٨٠% مقارنــة مــع الفتــرة 
ذاتهــا مــن العــام الماضــي. كمــا تعــد دولة 
اإلمارات الوجهة األولى عربيًا لالستثمارات 
الروســية، بنســبة تناهــز ٩٠% مــن إجمالي 
ــة،  ــدول العربي اســتثمارات روســيا فــي ال
كمــا تعتبــر دولــة اإلمــارات أكبــر مســتثمر 
عربــي في روســيا، وتســهم بأكثــر من ٨٠% 
مــن إجمالــي االســتثمارات العربيــة فيهــا، 
ــة  ــة المتبادل ــدر االســتثمارات األجنبي وُتق
ــار  ــو ١.٨ ملي ــيا نح ــارات وروس ــن اإلم بي

دوالر. وام

أعرب عن حرص اإلمارات على تنويع قاعدة عالقاتها المتميزة مع الدول الصديقة 
محمد بن راشد يلتقي رئيسي سريالنكا ونيجيريا في »إكسبو 2020 دبي«

أشاد بعمق العالقات بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر
محمد بن راشد يبحث تعزيز الشراكة االستراتيجية مع رئيس وزراء روسيا االتحادية

عمـار النعيمي يفتــتــح متـحــف مصــفـــوتمكتوم بن محمد يبحث العالقات الثنائية وسبل تطويرها مع رئيس سريالنكا

اســتقبل ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبي نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الماليــة، صبــاح 
أمس السبت فخامة غوتابايا راجاباكسا، رئيس 
جمهوريــة ســريالنكا الديمقراطيــة االشــتراكية 
فــي مقــر »إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، حيــث تناول 
اللقــاء العالقــات الثنائيــة بيــن دولــة اإلمــارات 
ــي  ــا ف ــبل تطويره ــريالنكا وس ــة س وجمهوري
كافــة المجاالت بمــا يحقق تطلعــات الدولتين 

والشــعبين الصديقين.
ورحب ســمو نائب حاكم دبي نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء وزيــر الماليــة، بحضــور ســمو 
الشــيخ أحمــد بــن محمد بن راشــد آل مكتوم، 

رئيــس مجلــس دبــي لإلعــالم، وســمو الشــيخ 
منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالرئيس 
الضيــف، مؤكــداً حــرص دولــة اإلمــارات علــى 
توطيــد أواصــر التعــاون مــع مختلــف البلــدان 
والشــعوب فــي شــتى المجــاالت االقتصاديــة 
والثقافيــة والســياحية وغيرهــا، وبما يتناســب 
مــع عالقــات الصداقة والتعــاون بيــن البلدين، 
وتطلــع الجانبيــن إلــى دفع مســارات الشــراكة 

قدمــًا ضمــن شــتى القطاعات الرئيســية.
مــن جهتــه هنأ الرئيــس الســريالنكي، دولة 
ــد االتحــاد الخمســين،  اإلمــارات بمناســبة عي
ــا  ــر تعاونه ــى تطوي ــالده عل ــداً حــرص ب مؤك
مــع دولــة اإلمــارات فــي مختلــف المجــاالت، 

بمــا يدعــم جهــود التنميــة المســتدامة ويلبــي 
طموحــات البنــاء فــي البلديــن، مثمنــًا فخامته 
حــرص دولة اإلمارات على مد جســور التعاون 
مــع مختلــف شــعوب العالــم وحــرص قيادتهــا 
علــى دعــم العالقــات الثنائيــة وتطويرهــا بمــا 

يخــدم مصالــح الــدول والشــعوب.
حضــر اللقــاء معالي ريــم الهاشــمي، وزيرة 
دولــة لشــؤون التعــاون الدولــي المديــر العــام 
لـ«إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، ومعالــي عبــد اهلل بــن 
طــوق المــري، وزيــر االقتصــاد، ومعالي أحمد 
بن علي الصايغ، وزير دولة، وســعادة ســلطان 
أحمد بن ســليم، رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 
التنفيــذي لمجموعة موانئ دبــي العالمية. وام

أشــاد ســمو الشــيخ عمار بن حميد النعيمي 
ولــي عهــد عجمــان رئيــس المجلــس التنفيــذي 
باالهتمــام الكبيــر الــذي توليــه القيادة الرشــيدة 
لدولــة اإلمارات بالتراث واآلثار والهوية الوطنية 
والحفــاظ علــى المحتــوى التراثــي ونشــره على 

أوســع نطــاق داخليــًا وخارجياً.
كمــا أشــاد بمــا يوليه صاحب الســمو الشــيخ 
حميد بن راشــد النعيمــي عضو المجلس األعلى 
حاكــم عجمــان مــن اهتمــام كبيــر ومقــدر بكل 
أنــواع وألــوان التراث من خالل انشــاء المتاحف 
وتنظــم الكثير من الفعاليات التراثية في اإلمارة 
التــي تشــكل منــارات تاريخيــة وثقافيــة حيــث 
ال تخطــئ العيــن المعالــم التراثيــة البــارزة فــي 

عجمــان والتــي أبرزهــا متحــف عجمــان واليوم 
متحف مصفوت ودائمًا ما يوجه سموه بضرورة 

االهتمــام بالتــراث واآلثار .
جــاء ذلــك لــدى افتتــاح ســموه متحــف 
مصفــوت بحضــور الشــيخ عبدالعزيــز بن حميد 
النعيمــي رئيــس دائــرة التنمية الســياحية وعدد 
مــن المســؤولين والــذي يحكــي قصــة مدينــة 
مصفــوت عبــر رحلــة مــن الزمــن تمتــد خــالل 
خمســة االف عــام مــن العصــر قبل التاريــخ الى 
مدينة مصفوت الحديثــة مرورابالعصر الحجري 
والبرونــزي والحديــدي ثــم فتــرة مابعــد الميالد 
ودخــول االســالم وتــم تاسيســها مــن قبــل قبيلة 
النعيمــي واهتمام المغفور له الشــيخ راشــد بن 

حميــد النعيمــي وتأســيس الخدمــات االساســية 
واالهتمــام بالزراعــة والحياة االجتماعيــة الى ان 
تأسســت دولــة االمــارات لتبــدأ حقبــة جديــدة 
واهتمام صاحب الســمو الشــيخ حميد بن راشد 

النعيمــي حاكــم عجمــان بكافــة القطاعات .
ــع  ــاً م ــاح المتحــف أيضــا تزامن ــي افتت ويأت
احتفــاالت دولــة اإلمــارات بعيدهــا الخمســين 
حيث تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان 
مــن خاللــه إلــى صــون التــراث والحفــاظ عليــه 
ونقــل هــذا المــوروث الوطنــي مــن جيــل إلــى 
آخــر باعتبــاره أحد أهم روافــد الهوية اإلماراتية 
عبــر ترميــم وتطويرمتاحــف عجمــان ومرافقها 

التراثيــة والحفاظ عليهــا. وام

 الرئيس السريالنكي يهنئ سموه بعيد االتحاد الخمسين ويؤكد 
المكانة المتميزة لإلمارات على المستويين اإلقليمي والدولي

بحث مجمل القضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك 
ومقومات حفظ األمن واالستقرار

الرئيس النيجيري يؤكد حرص بالده على تطويـر تعاونـها المشتـرك 
مع اإلمارات في مختلف المجاالت

عمار النعيمي خالل افتتاحه المتحفمكتوم بن محمد خالل استقباله غوتابايا راجاباكسا

محمد بن راشد خالل جولته في جناح سريالنكا ويرافقه غوتابايا راجاباكسامحمد بن راشد خالل جولته في جناح نيجيريا ويرافقه محمد بخاري

محمد بن راشد خالل مباحثاته مع ميخائيل ميشوستين



C M YC M Y

العدد )٣٦٠٨( األحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م10

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥اقتصاد

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥

العدد ٣٦٠٨ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥
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إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز المشهور الرقمي 

رخصة   رقم: CN-1054164     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ مركز المشهور الرقمي 

FAMOUS DIGITAL CENTER
إلى/ ايم لنقل الركاب بالحافالت المؤجرة
AIM PASSENGER CHARTER BUS

تعديل نشاط/ إضافة خدمات حقول ومنشأت النفط 
والغاز البرية والبحرية »0910018« 

تعديل نشاط/ إضافة نقل الركاب بالحافالت المؤجرة »4922006« 
تعديل نشاط/ حذف بيع ادوات القرطاسية- بالتجزئة »4761003« 
تعديل نشاط/ حذف خدمات الطباعة وتصوير المستندات »8219001« 
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.
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دمر الجيش الصومالي، أوكارا لمليشــيات 
ــم  ــة بتنظي ــة المرتبط ــباب« الغرهابي »الش

»القاعــدة« اإلرهابــي جنوبــي البالد.
وذكــرت وكالــة األنبــاء الصوماليــة، أمس 
بالجيــش  »دنــب«  قــوات  أن  الســبت، 
الخاليــا  طــرد  مــن  تمكنــت  الصومالــي 
الســكان  تهــدد  كانــت  التــي  اإلرهابيــة 

المحلييــن مــن الرعــاة والمزارعيــن بمنطقة 
»ليغــو« بإقليم شــبيلي الســفلى، كما قامت 
بتدميــر نقــاط تفتيــش لإلرهابييــن. وأفــاد 
ــات  ــي يواصــل عملي ــش الصومال ــأن الجي ب
التصفيــة ضــد فلــول مليشــيات »الشــباب« 
المرتبطــة بتنظيم »القاعــدة« اإلرهابي في 

ــالد.وكاالت جنــوب ووســط الب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي 
تقودة السعودية أمس، شن ضربات جوية على 
»الحوثي«  لميليشات  تابعة  أهداف عسكرية 

اإلرهابية في صنعاء.
وقال التحالف في بيان إنه “طلب من المدنيين 
عدم التجمع أو االقتراب من المواقع المستهدفة”، 
مؤكدًا أن “العملية تتوافق مع القانون الدولي 

اإلنساني وقواعده العرفية”.
وكان التحالف قد أعلن عن تنفيذ ١٣ عملية 
اإلرهابية  الحوثية  الميليشيات  ضد  استهداف 
آليات   ٨ دمرت  ساعة،   ٢٤ خالل  مأرب  في 
عسكرية وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت ٩٠ 

عنصرًا إرهابيًا.
كما كان التحالف أعلن نهاية األسبوع الماضي 
عن توجيه ضربة جوية لهدف عسكري مشروع 
في صنعاء، مشيرًا إلى أن الضربة استهدفت موقع 
أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي.

وكان التحالف قد قال، إن “مطار صنعاء أصبح 
قاعدة عسكرية لخبراء “حزب اهلل” اإلرهابي”.

وأشار إلى أن الميليشيا اإلرهابية تستخدم 
هجمات  لتنفيذ  قانونية  حصانة  ذات  مواقع 

عابرة للحدود.
وأعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية إلسقاط 
الحصانة إذا لزم األمر لحماية المدنيين.وكاالت

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 
جدة صباح أمس السبت في زيارة رسمية للسعودية 
لمدة يوم واحد، إلجراء محادثات معمقة مع 
ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان .

وعقد الجانبان جلسة محادثات مطولة ظهر 
أمس تناولت عدة موضوعات مهمة، في مقدمتها 
تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأزمة العالقات 
اللبنانية مع دول الخليج، وسبل الحفاظ على أمن 
منطقة الخليج، باإلضافة إلى تطورات الحرب 
الثنائية في  العالقات  اليمن، وسبل تعزيز  في 
مختلف المجاالت، وفي الصدارة منها التعاون 
هي  فرنسا  أن  إلى  بالنظر  واألمني  العسكري 
إلى  للمملكة  الرئيسيين  األسلحة  أحد موردي 
جانب التعاون االقتصادي واالستثماري وفق رؤية 

٢٠٣٠ السعودية.

وفوض مجلس الوزراء السعودي الثالثاء الماضي 
وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب 
الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين 
حكومة المملكة وفرنسا في مجال الطاقة، كما 
فوض وزير االتصاالت وتقنية المعلومات بالتباحث 
مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة 
تفاهم بين وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 
الرقمي  للتحول  العامة  واألمانة  السعودية 
مجال  في  الفرنسية  اإللكترونية  واالتصاالت 

االبتكار الرقمي والتقنيات الناشئة.
يزور  بارز  غربي  زعيم  أول  ماكرون  ويعد 
العام  في  كورونا  جائحة  ظهور  منذ  المملكة 
الماضي التي حالت دون استضافة الرياض حضوريًا 
زعماء مجموعة العشرين خالل رئاستها للمجموعة 

في ٢٠٢٠.وكاالت

بحث وفد أمني من البيشمركة الكردية، 
أمس السبت، مع قيادة العمليات المشتركة 

العراقية خطط مواجهة اإلرهاب.
وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان 
أوردته وكالة األنباء العراقية “واع”، إن “وفدًا 
من البيشمركة وصل إلى مقر قيادة العمليات 
المشتركة للتباحث والتنسيق األمني في المناطق 
ذات االهتمام األمني المشترك ، ووضع خطط 

جديدة لمواجهة االعتداءات اإلرهابية”.
العمليات  قائد  “نائب  أن  البيان  وأضاف 
المشتركة الفريق أول الركن عبد االمير الشمري 

استقبل الوفد األمني”.
وفي السياق نفسه، أدان رئيس إقليم كردستان 
نيغيرفان برزاني، الهجوم الوحشي الذي شنه 
تنظيم “داعش” اإلرهابي على السكان المدنيين 
في مناطق سركران وقرة جوخ التابعة لقضاء 
مخمور وأسفر عن مقتل ثالثة أشخاص من 
المواطنين  من  عدد  وإصابة  واحدة  عائلة 
المدنيين بجروح، إلى جانب مقتل عدد من 
قوات البيشمركة وإصابة آخرين أثناء قيامهم 

بعملية مطاردة عناصر التنظيم اإلرهابي. 

“الهجمات  أن  صحافي  بيان  في  وقال 
إرهابيي  جانب  من  اليومية  واالعتداءات 
“داعش”، تستدعي الرد الحازم والعاجل واتخاذ 
إجراءات دفاعية وعسكرية صارمة من جانب 
العراق وإقليم كردستان لتضع حداً نهائيًا للجرائم 

والعمليات اإلرهابية” .
وأضاف “هناك حاجة عاجلة لمراجعة األوضاع 
والقدرات العسكرية واتخاذ خطوات متسارعة 
وفورية لتحقيق تنسيق أكثر فعالية بين الجيش 
العراقي والبيشمركة بمشاركة ومساندة من 
الفراغات  سد  يضمن  بما  الدولي،  التحالف 
بين  التي  تلك  وخاصة  العسكرية  و  األمنية 

مواقع البيشمركة والقوات العراقية”.
ودعا القوى واألطراف السياسية العراقية  
العملية  تتخذ  لم  ما  بأنه  تدرك  أن   “ إلى 
السياسية مسارها القويم ولم يستتب األمن 
اإلرهابيون  سيستثمر  البلد،  في  واالستقرار 
الوضع لصالحهم وإن الواجب الوطني األول 
لكل العراقيين هو تخطي الخالفات السياسية 
وأن نعمل جميعنا معًا على مواجهة اإلرهاب 

واستعادة األمن واالستقرار”.وكاالت  

قال رئيس مجلس السيادة االنتقالي في السودان 
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان: “لن أترشح 
للرئاسة حتى لو ُطلب مني ذلك. مهمتي تنتهي 

بانتهاء الفترة االنتقالية”.
وأوضح البرهان في مقابلة، أن أبرز ما يعمل 
عليه حاليًا هو تشكيل هيئة عليا لالنتخابات، مضيفًا: 
السياسية، بل  القوى  استبدال أحد من  نريد  “ال 

نريد إفساح المجال للجميع”.
وقال إن “رفع حالة الطوارئ في السودان مرتبط 
باجتماع مع الحكومة والتنسيق مع مجلس األمن 

والدفاع”.
واعتبر البرهان أن االتفاق السياسي األخير مع 
رئيس الحكومة عبداهلل حمدوك “كان بداية حقيقية 
للفترة االنتقالية في البالد.. لم يتم إنجاز الكثير 
من مهام الفترة االنتقالية من قبل قوى سياسية”.

وشدد البرهان قائاًل إن الجيش أوضح منذ البداية 

أنه سيمضي في اإلصالح، مضيفا: “نريد شراكة 
مع القوى السياسية لإلعداد للمرحلة االنتقالية”.

وأوضح البرهان أن اختيار رئيس القضاء والنائب 
العام هو من ضمن اختصاص مجلس السيادة، متابعًا: 
“حمدوك له الحرية المطلقة في اختيار مساعديه”.

وفي شأن التظاهرات ووقوع قتلى خاللها، قال 
البرهان: “التظاهر السلمي حق مكفول للجميع.. 
مقبول  غير  أمر  التظاهرات  في  ضحايا  وقوع 

وسنحاسب المتورطين”.
وتابع: “نعمل مع القضاء لمعرفة من يقف وراء 
قتل المتظاهرين.. واأليام ستكشف من يقف خلف 

جرائم قتل المتظاهرين”.
كما كشف أن “التغييرات األخيرة في الجيش 
واألمن مرتبطة بما حدث في التظاهرات”، مضيفًا: 
“لن نتهم أي طرف حتى اآلن بقتل المتظاهرين.. 

وسننتظر التحقيقات”.وكاالت

قالــت البحريــة اإلندونيســية أمــس الســبت إن 
روســيا ورابطــة دول جنوب شــرق آســيا )آســيان( 
اختتمتــا أول منــاورات بحريــة مشــتركة بينهمــا، 
ــرًا  ــة توت ــه المنطق ــذي تواجــه في ــت ال ــي الوق ف

متزايــدًا مــع الصيــن.
والهــدف مــن التدريبــات التــي اســتمرت ٣ أيام 
قبالــة ســواحل جزيــرة ســومطرة اإلندونيســية هو 
ــدول  ــن ال ــاون المشــترك بي ــة التع ــادة إمكاني زي
األعضاء في آسيان والبحرية الروسية في المنطقة 
البحريــة االســتراتيجية. ويأتــي ذلك وســط تصاعد 
ــن  ــر الصي ــي بح ــرى ف ــوى الكب ــن الق ــر بي للتوت
الجنوبــي، وهــو ممــر مائــي غنــي بالمــوارد ولــه 

أهميــة جيوسياســية.
تأثيــر  لهــا  »التدريبــات  البحريــة:  وقالــت 
اســتراتيجي ألنهــا تهــدف إلــى تنميــة الصداقــات 
 بين الحكومة اإلندونيســية ودول آسيان وروسيا”.
علــى  جــرت  التــي  التدريبــات  وشــملت 
مرحلتيــن ثمانــي ســفن حربيــة وأربــع طائــرات، 
وماليزيــا  وإندونيســيا  روســيا  بهــا  وشــاركت 
وبرونــاي. وســنغافورة  وفيتنــام   وتايالنــد 
وُنقــل عــن أليكســي بولوتنيكــوف قائــد الســفينة 
الحربيــة الروســية األميــرال بانتيلييــف قولــه إنــه 
يأمــل فــي إمكانيــة إجــراء التدريبــات المقبلة بين 

آســيان وروســيا فــي فالديفوســتوك.وكاالت

اتفــق وزيــر الدفــاع األمريكــي لويــد أوســتن 
ــة  ــالل مكالم ــي - خ ــو كيش ــي نوب ــره اليابان ونظي
هاتفيــة - علــى عقــد اجتمــاع للجنــة االستشــارية 
األمنيــة بصيغــة )٢+٢( في وقت مبكــر عن موعده 

المقــرر ينايــر المقبــل.
وذكــرت وزارة الدفــاع األمريكيــة )البنتاجــون( - 
فــي بيــان نشــرته عبــر موقعهــا اإللكترونــي أمــس 
الســبت - أن المســؤولين أعربا عن التزامهما باألمن 
واالســتقرار فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــاديء، 

مؤكديــن قــوة التحالــف األمريكــي اليابانــي.
وناقش الجانبان الجهود المبذولة لتعميق التعاون 

الدفاعــي للحفــاظ علــى الــردع اإلقليمي، مشــددين 
علــى أهميــة التعــاون الثالثــي الوثيق بيــن الواليات 

المتحــدة واليابــان وكوريا الجنوبية.
ــدة  ــات المتح ــان والوالي ــر أن الياب ــر بالذك جدي
كانتــا قــد عقدتــا آخــر اجتمــاع أمنــي )٢+٢( فــي 

ــو مــارس الماضــي. طوكي
يشــار إلــى أن الترتيبــات جاريــة لزيــارة وزيــري 
الخارجية يوشيماســا هاياشــي، والدفاع نوبو كيشي، 
ــع  ــاع )٢+٢( م ــدة لحضــور اجتم ــات المتح للوالي
وزيــري الخارجيــة األمريكي أنتونــي بلينكن والدفاع 

ــتن.وكاالت لويد أوس

أكــد الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن إنــه ســيجعل 
مــن الصعــب جــدا بالنســبة إلــى روســيا شــن أي غزو 
ــن هجــوم محتمــل  ــي حــّذرت م ــا الت ــى أوكراني عل

واســع النطــاق الشــهر المقبــل.
وتقول واشــنطن وكييف إن موســكو عززت قواتها 
قرب حدود أوكرانيا وتتهمان روسيا بالتخطيط لغزو.
وينفــي الكرملين هــذه المزاعم وأعلن أمس األول 
أن مكالمــة عــن طريــق الفيديــو ســتجرى األســبوع 
ــن  ــر بوتي ــن الرئيســين الروســي فالديمي ــل بي المقب

واألمريكــي جــو وبايــدن.
وقــال بايــدن أمــس للصحافييــن إنه يعــد مجموعة 
ــا مــن  ــة أوكراني ــى حماي ــادرات تهــدف إل مــن المب
هجــوم روســي فــي حيــن تتهــم كييــف وواشــنطن 
موســكو بحشد قوات على الحدود واالستعداد لغزو.
وأوضــح فــي خطــاب ألقــاه فــي البيــت األبيــض 
ــن  ــل م ــادرات “أن تجع ــذه المب ــن ه ــدف م أن اله
ــا  ــل م ــن أن يفع ــى بوتي ــبة إل ــدا بالنس ــب ج الصع

ــه”. ــاس أن يفعل ــى الن يخش
وفي الســياق نفســه، قالت المتحدثة باســم البيت 
ــي  ــلة أدوات ف ــاك سلس ــاكي “هن ــن س ــض جي االبي
متناولنا. طبعا، تشــكل العقوبــات االقتصادية خيارا”.

ولــم تشــأ الــرد علــى ســؤال يتصــل بإمــكان اتخــاذ 
االمريكييــن خطوات عســكرية.

وضّمــت موســكو شــبه جزيــرة القرم مــن أوكرانيا 
فــي العــام ٢٠١٤ وتدعم منذ ذلــك الحين االنفصاليين 
الذيــن يقاتلــون كييــف فــي شــرق البالد. وقــد أودى 

هــذا الصــراع بأكثــر من ١٣ ألف شــخص.
مــن جانبه، قــال وزير الدفاع األوكراني إن روســيا 
تواصل نشــر قواتها حول أوكرانيا وســتكون مســتعدة 

لتصعيــد عســكري محتمل فــي نهاية يناير.
ــام  ــه أم ــي كلمت ــوف ف ــي ريزنيك ــال أوليكس وق
البرلمــان إن “الوقــت األكثــر ترجيحــا لشــن هجــوم 

ــر”. ــة يناي ســيكون نهاي
وأّكــد أن روســيا بــدأت “تدريبــات عســكرية قرب 

أوكرانيــا وهــي تختبــر اتصاالتها”.
ووفقا له، يمكن أن يشــارك نحو ١٠٠ ألف جندي 
ــد  ــع أن “التصعي ــي هجــوم محتمــل. وتاب روســي ف
ســيناريو محتمــل لكنــه ليــس حتميــا ومهمتنــا تقضي 

ــع حدوثه”. بمن
وفــي شــرق أوكرانيــا، رأى جنــود أوكرانيــون 
قابلتهــم وســائل إعــالم عالميــة إمكانــا لشــن هجــوم 
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ــي هجــوم  ــن أمــس ف ــود نيجيريي ــل ســبعة جن ُقت
إرهابــي علــى موقــع للجيش في شــمال شــرق نيجيريا 
قــرب الحــدود مــع الكاميــرون، على ما أكــدت مصادر 

عســكرية لوســائل إعــالم عالمية.
وهاجــم إرهابيــو “داعــش” “إيســواب” كانــوا علــى 
متن شــاحنات عدة مزودة أســلحة آلية، هذه القاعدة 
ــدة  ــاعة الواح ــي الس ــة ران حوال ــي مدين ــة ف الواقع
بتوقيــت غرينتــش، مــا تســبب فــي انــدالع مواجهــات 

عنيفــة مــع عســكريين نيجيرييــن، حســب المصــادر.
وقــال مصدر عســكري لوســائل اإلعــالم إن “القوات 

صــدت هــذا الهجــوم لكننــا فقدنا ســبعة جنود”.
ــة  ــذه المدين ــكان ه ــي س ــوم اإلرهاب ــر الهج وأجب
علــى الفــرار مــن منازلهــم، حســب مــا قــال مصــدر 

طلــب عــدم ذكــر اســمه.

تقــع ران علــى بعد ١7٥ كيلومتــرًا من مايدوغوري، 
عاصمــة والية بورنو.

وفــي ١7 ســبتمبر، ُقتــل مــا ال يقل عن ١٦ عســكريا 
نيجيريــا فــي كميــن لتنظيــم »داعــش« اإلرهابــي على 
الطريــق الســريع بيــن مايدوغــوري ومدينــة مونغونــو 

فــي منطقــة بحيرة تشــاد.
وبعــد ذلــك بأســبوع، لقــي ثمانيــة جنــود حتفهــم 
ــدة  ــرب بل ــة ق ــة اإلرهابي ــنته الجماع ــوم ش ــر هج إث

ديكــوا فــي المنطقــة نفســها.
ــام ٢٠١٦  ــي ع ــش« اإلرهاب ــم »داع وتأســس تنظي
اثــر انشــقاق عــن جماعــة “بوكــو حــرام” اإلرهابيــة.

وأدت الهجمــات اإلرهابيــة إلى نــزوح نحو مليوني 
ــى  ــد إل ــا امت ــا، كم ــي شــمال شــرق نيجيري ــي ف مدن
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الجيش الصومالي يدّمر أوكارا إلرهابيي »الشباب« في ليغو

التحالف العربي يشن غارات على مواقع الحوثيين في صنعاء

محمد بن سلمان وماكرون يبحثان تخفيف التوتر في المنطقة

الجيش العراقي والبيشمركة يبحثان خططًا لمواجهة اإلرهاب

البرهــان ينفي ترشحـه لرئاسـة السـودان

روسيا وجنوب شرق آسيا تختتمان أول مناورة بحرية مشتركة

أمريكا واليابان تعّجالن عقد االجتماع األمني »2+2«

واشنطن تتعهد بحماية أوكرانيا من أي هجوم روسي

مقتل 7 جنود بهجوم إرهابي شمال شرق نيجيريا

بلــغ عــدد الوفيــات الناتجــة عــن 
فيروس كورونا عالميا خمســة ماليين 
و٤٩٤٣٥٢ فيما وصلت االصابات إلى 

أكثــر مــن ٢٦٤.٣١ مليون نســمة .
المتحــدة  الواليــات  وتصــدرت 
االمريكيــة الــدول بتســجيل 7٨٨٦٥١ 
وفــاة و ٤٨٩٠7١٩٩ اصابة تليها الهند 
بتســجيل ٤7٠١١٥ وفاة و٣٤٦١٥7٥7 

اصابــة .
ــات  ــت اإلصاب ــي الســياق، كان وف
بفيــروس كورونا فــي جنوب إفريقيا، 
مطلــع نوفمبــر الماضــي، فــي حدود 
العشرات، قبل أن ترتفع بشكل هائل 
فــي األيــام لتصل أمــس، إلى أكثر من 
١٦ ألــف إصابــة، بما يؤكــد المخاوف 
مــن المتحــور الجديــد “أوميكــرون” 

المعروف بتفشــيه السريع.
وتظهر األرقام الرسمية في جنوب 
إفريقيــا أن البــالد ســجلت فــي األول 
فــي نوفمبــر ١٠٦ إصابــة فقــط، وفي 
اليوم التالي كان عدد اإلصابات ١٦٩.
لكــن بحلول نهايــة نوفمبر وبداية 
ســبتمبر انقلبــت الصورة فــي جنوب 
ــل،  ــاع هائ ــدث ارتف ــا، إذ ح إفريقي
ــا  ــات ارتفاع ــام اإلصاب ــجلت أرق وس
ثابتــا، فــكل يوم يمــر يشــهد إصابات 

أكثــر مــن قبلــه.
وعلى ســبيل المثال، سجلت البالد 
فــي ٣٠ نوفمبــر ٤٣7٣ إصابــة، وفــي 
ــام  ــت أرق ــمبر وصل ــن ديس األول م
ــى ٨٥٦١، وفــي الثانــي  ــات إل اإلصاب
الحــاالت  ارتفعــت  ديســمبر  مــن 

المســجلة إلــى ١١٥٣٥، 
والجمعة أي ٣ ديسمبر 
ــن ١٦  ــر م ــجلت أكث س

ألــف إصابــة.
وذكرت شــبكة “سي 
أن  األميركيــة  إن”  إن 
تضاعف أعــداد أصابات 

فــي األيــام األخيــرة، تؤكــد المخاوف 
الجديــد  المتحــور  قــدرة  بشــأن 

“أوميكــرون” علــى التفشــي.
ومنبــع الخــوف مــن “أوميكــرون” 
أن فيــه عــددا كبيــرا مــن الطفــرات 
)يقــدر عددهــا بـــ٣٢(، التــي يعتقــد 
حاليــا أنها قــادرة على تفادي المناعة 

البشــرية وإصابة أشــخاص تعافوا من 
ــابقا. الوباء س

وكشــفت الســلطات الصحيــة فــي 
جنــوب إفريقيــا أن بعــض المصابيــن 
ــذي  ــد ١٩” ال ــرض “كوفي ــدد بم الج
يسببه فيروس كورونا، 
أصيبوا بالمرض مجددا 
ســاللة  طريــق  عــن 

“أوميكــرون”.
ورغم ارتفاع أعداد 
المصابين، إال أن أعداد 
الوفيــات مــن جــراء 
المــرض لم تزداد، كمــا تظهر األرقام 

الرســمية فــي جنــوب إفريقيا.
وتقــول عالمة األحيــاء الدقيقة في 
المعهــد الوطنــي لألمــراض المعديــة 
بجنوب إفريقيا، آن فون غونتبرغ، إن 
البيانــات الحاليــة تظهــر أن اإلصابات 

ــروس أقل حدة. بالفي

وأضافت أن العلماء حاليا يحاولون 
أن يثبــوا أن المــرض أقــل حــدة مــن 
خــالل المراقبــة الدقيقــة فــي البــالد، 
مشــيرة إلــى أن اللقاحــات ستســتمر 
فــي حمايــة الملقحيــن مــن األعراض 

الشديدة والدخول إلى 
المستشفيات.

هذا وانتشــر متحور 
فيروس كورونا الجديد 
أوميكرون في أستراليا، 
في تطور يمثل اختبارًا 
لخطــط إعــادة فتــح 

االقتصــاد مــع ارتفــاع اإلصابــات فــي 
ســيدني إلــى ١٣، فــي حيــن رصــدت 
واليــة كوينزالنــد حالــة يشــتبه أنهــا 

مصابــة بالمتحــور الجديد.
االتحاديــة  الســلطات  وتلتــزم 
ــى  ــح االقتصــاد عل ــادة فت بخطــة إع
أمــل أن يكــون المتحــور الجديد أقل 

وطــأة مــن الســالالت الســابقة، لكــن 
بعــض حكومــات الواليــات والمناطق 
ــة  اتخــذت إجــراءات لتشــديد الرقاب

علــى حدودهــا المحليــة.
وسجلت أستراليا أول إصابة محلية 
أوميكــرون  بالســاللة 
أمــس فــي مدرســة في 

سيدني.
صعيــٍد  وعلــى 
متصــل، أعلنت روســيا 
أمس الســبت، تسجيل 
٣٢٩7٤ حالــة إصابــة 
جديــدة بفيــروس كورونــا خــالل ٢٤ 
ــوم  ــي الي ــل ٣٢٩٣٠ ف ــاعة، مقاب س

الســابق.
وقــال فريــق العمــل الحكومــي 
ــا  ــروس كورون ــي بمكافحــة في المعن
إنــه ســجل أيضــًا ١٢١٥ وفــاة جديدة 

ــروس.وام+وكاالت ــة بالفي مرتبط

5 ماليين وفاة و264.31 مليون إصابة بـ»كورونا« عالميًا

»أوميكرون« يوجه ضربة قاسية ألفريقيا واإلصابات باآلالف

تأكيدات على قدرة 
اللقاحات بالحماية من 

األعراض الشديدة

إصابات »أوميكرون« 
في أستراليا ترتفع 
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مخـاوف أمريكية مـن قـدرة المتحــور الجــديـد علـى التفشي

الجيش الصومالي خالل عملية أمنية                                 وكاالت

مدمرة أمريكية في بحر اليابان                                       وكاالت

لقي ٣١ شخصاً مصرعهم في وسط مالي 
أمس األول اثر هجوم نفذه مسلحون على 
حافلة فى قرية سونجو تنقل ركابا كانوا 

متجهين إلى إحدى األسواق المحلية .
ونقلت وسائل اعالم دولية عن السلطات 
المحلية فى بلدية بانكاس القريبة قولها 
ان هناك العديد من الجرحى والمفقودين 

اثر هذه العملية.
وعلى صعيٍد آخر أعلنت الحكومة في 
مالي أمس عن إجراء مؤتمر وطني من 
٢7 إلى ٣٠ ديسمبر، يمهد الطريق أمام 
انتخابات تعيد البلد إلى الحكم المدني.

ويسعى المؤتمر الوطني إلعادة البناء 
المشروعة  للطموحات  االستجابة  إلى 
أفضل،  مستقبل  وبناء  المالي  للشعب 

وفق البيان الصادر أمس.
ويكرر رئيس الحكومة الموقتة شوغويل 
كوكاال مايغا، المعين من المجلس العسكري 
الذي تولى السلطة في أغسطس ٢٠٢٠، 
بأن المؤتمر الوطني وعددا سلسلة من 
المشاورات األدنى مستوى التي ستسبقه 
أي  في  الطعن  عدم  لضمان  ضرورية 

انتخابات.
لكن مجموعة من األحزاب السياسية في 
مالي أعلنت في نوفمبر عدم مشاركتها.

أحزاب  عدة  االئتالف  هذا  يضم 
وتجمعات، بينها “التجّمع من أجل مالي” 
الذي أسسه الرئيس السابق إبراهيم ابوبكر 
كيتا، الذي أطيح به في ١٨ أغسطس ٢٠٢٠، 
وحركة “يليما” )التغيير بلغة البمبارا(، التي 
أسسها رئيس الوزراء السابق موسى مارا.

المجموعة  مؤخرا  باماكو  أبلغت 
االقتصادي لدول غرب إفريقيا )إيكواس( 
أن مالي لن تتمكن من تنظيم االنتخابات 
بحلول مهلة فبراير ٢٠٢٢ التي حددها 
التكتل، مشيرة إلى انعدام أمن خطير 

في المنطقة.وام+أ.ف.ب

سمح القضاء في النيجر أمس 
بتنظيم تظاهرة للمجتمع المدني 
مقررة اليوم األحد للمطالبة بإنهاء 
وجود القواعد العسكرية األجنبية 
في هذه الدولة التي تواجه هجمات 
إرهابية دامية منذ سنوات، حسب 
التظاهرة  منظمي  أحد  قال  ما 

لوسائل إعالم عالمية.
المنسق  زودي  مايكول  وقال 
الوطني لحركة “لنقلب الصفحة” 
التظاهرة،  هذه  إلى  دعت  التي 
لوسائل إعالم عالمية “في ٢ ديسمبر 
أبلغتنا بلدية )نيامي( بمرسوم ُيحّظر 
التظاهر في ٥ ديسمبر بسبب خطر 

اإلخالل بالنظام العام«.
وأضاف “لجأنا إلى قاضي األمور 
حكمه  أصدر  الذي  المستعجلة 
القاضي  أن  إلى  مشيرا  أمس”، 
وكذلك  بالتظاهر”،  “أمرا  أصدر 
“طلب من الشرطة اإلشراف على 

تظاهرتنا”
وأضاف زودي “أوال، التظاهرة 
كل  وجود  بإنهاء  للمطالبة  هي 
القواعد العسكرية األجنبية بال قيد 
أو شرط. لقد مضى على وجودها 
هنا ثماني سنوات ولم نشهد تغييرًا” 

في مجال انعدام األمن.أ.ف.ب

مقتل 31 مدنيًا بهجوم 
إرهابي في مالي

قضاء النيجر يسمح بتنظيم 
تظاهرة للمطالبة بإنهاء وجود 

القواعد العسكرية األجنبية

طاقم طبي خالل إنقاذ أحد المصابين في فرنسا                      أ ف ب

العدد )٣٦٠٨( األحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م12

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: 4٩121٧٩/ ٠5٠

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
54٠4٠ ص.ب:  أبوظبــي 
٠2-44٨6٠٠٠ هـاتـــف: 
٠2-44٨54٠٠ فاكــس: 
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ثــُت مؤخــرًا إلــى عــدد مــن  تحدَّ
ــول  ــة ح ــدان مختلف ــن بل ــاء م األصدق
موضــوع مشــترك وهــو الديمقراطيــة. 
كان نقاشــنا حيويــًا للغايــة، إذ جــاء 
الجميــع مــن أنظمــة سياســية وأوســاط 
ــُه  ــم أوج ــة، وكان لديه ــة مختلف ثقافي
تشــابٍه واختــالف فــي فهمهــم لمعنــى 

الديمقراطيــة.
قــال صديــٌق ســعودي إنَّ القــرآن 
ع المســلمين علــى التشــاور مــع  يشــجِّ
بعضهــم لحــلِّ مختلــف القضايــا. كلمــة 
ــي  ــة تعن ــة العربي ــي اللغ ــورى« ف »ش
التشــاور، ومجلــس الشــورى الســعودي 
ــة  ــا الحكوم هــو مؤسســة تســتمع فيه
إلــى آراء جميــع األطراف، ويتشــاورون 
لحــل مشــاكل التنميــة الوطنيــة وحيــاة 
النــاس. ألهمتني هذه المناقشــة بعمق، 
ودفعتنــي أيضًا إلــى الرغبة في التحدث 

عــن أفــكاري.
هــل  الديمقراطيــة؟  هــي  مــا 

ثابــٌت؟ نمــوذٌج  الديمقراطيــة 
بغــضِّ النَّظــر عــن الغنــى والفقــر، أو 
المستوى الفكري العالي والمتدني، فإنَّ 
الديمقراطيــة قيمــة مشــتركة للبشــرية 
جمعاء، وغاية موّحدة للبشر في جميع 
أنحــاء العالــم، لكــن يجــب أن ُيترك أمُر 
كيفية تحقيق هذه القيمة والغاية، لكل 
دولــة. فيحــقُّ لــكل بلد اختيــار الطريقة 
ــن  ، وم ــيَّ ــه الفعل ــب وضَع ــي تناس الت
المســتحيل أن يكوَن الجميُع متشابهين. 
ــة أنَّ  ــة القديم ــة الصيني ــي اللغ ورَد ف
»البرتقــال المــزروع فــي هواينــان هــو 
برتقــال، أمــا المزروع فــي هوايبي فهو 
ــي  ــن ف ــال. األوراق متشــابهة، لك برتق
الحقيقــة لهــا نكهــات مختلفــة«. بغــضِّ 
النَّظــر عــن التاريــخ والظــروف الوطنية 
والظــروف االجتماعيــة للــدول األخرى، 
فــإنَّ فــرَض نمــوذٍج ديمقراطــي واحــد 
ُيعــد نهجــًا غيــَر ديمقراطــي بطبيعتــه، 
وسيؤدي حتمًا إلى ظروف غير مقبولة.
ــا  ــاطة م ــرَِّر ببس ــا أْن نق ــال يمكنن ف
ال،  أم  ديمقراطيــة  دولــة  كانــت  إذا 
فقــط مــن خــالل امتالكهــا الحــق فــي 
ــاس  ــة الن ــت مهم ــإذا كان ــت. ف التصوي
هــي التصويــت، وال عالقة لهم باألشــياء 
المتبقيــة بعد التصويت، فإنَّ هذا النوع 
من الديمقراطية مجرُد إجراٍء شــكلي ال 
أكثــر. وإذا كان بلد مــا غير ديمقراطي، 
ففــي المحصلــة النهائيــة، يكــون القــول 
الفصــل بيــد الشــعب. يجــب أن يعتمــَد 
معيار قياس الديمقراطية على ما إذا كان 
لدى الشــعوب إحساٌس كاٍف بالمشاركة 
والرضــا والشــعور بالمكاســب، بداًل من 
الحكــم علــى درجــة الديمقراطيــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم بنــاًء علــى نموذِج 

ومعاييــر بلــٍد معيَّن.
ــي  ــي ه ــة الشــعب الصين ديمقراطي
ــة  ــي العملي ــة ف ــن الديمقراطي ــوع م ن
برمتهــا. وتعنــي عبــارة »الديمقراطيــة 
الشــعبية العمليــة برمتهــا« تمّتــع الناس 
الديمقراطيــة،  االنتخابــات  بحقــوق 
واتخاذ القرارات الديمقراطية، واإلدارة 
الديمقراطية، والرقابة الديمقراطية وفقًا 
للقانــون، وااللتــزام بالموقف السياســي 
المتمحــور حــول الشــعب والمتمثل في 

أنَّ الشــعَب هم ســادة البــالد في جميع 
ــا  ــية وجوانبه ــاة السياس ــاالت الحي مج
وجميــع الروابــط. ومــن تطويــر البلــد 
إلــى إدارة المجتمــع، يمكــن للنــاس 
المشــاركة مشــاركة كاملــة، ويمكــن 
تقديــر آراء النــاس تقديــرًا شــاماًل. إنَّــه 
علــى وجــه التحديــد بســبب المشــاركة 
الحقيقيــة للشــعب، والحمــاس العالــي 
للشعب للسعي إلى التنمية االجتماعية، 
ــًا مــن أن  ــن دائم ــة الصي ــت تنمي ن تمكَّ
تمضــي علــى المســار الســريع، وأن 
تصبــَح ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، 
مــع تحســن ملحــوظ فــي حيــاة النــاس، 
وبناء مجتمع مزدهر باعتدال، وبطريقة 
شــاملة وحــل مشــكلة الفقــر المدقــع. 
وعلــى وجــه التحديــد بســبب الطبيعــة 
المتمحورة حول الشــعب وفي مواجهة 
الوبــاء، أصــّرت الحكومة الصينيــة دائمًا 
على وضع ســالمة الناس وصحتهم أواًل، 
وقــادت المجتمــع بأســره للعمــل معــًا 

لهزيمــة الوبــاء.
كما يجب إضفاء الطابع الديمقراطي 
علــى العالقــات الدوليــة. فمع اســتمرار 
تعمــق العولمة، أصبح مفهــوم »القرية 

العالميــة« أكثَر وضوحًا.
طرح الرئيس الصيني شــي جين بينغ 
اقتراحــًا ببنــاء مجتمــع مصيــر مشــترك 
للبشــرية، الــذي يتوافــق مــع اتجــاه 
التنميــة للمجتمــع الدولي. بغــضِّ النَّظر 
عــن حجــم البلــد، فبصفتهــم ســكانًا في 
»القريــة العالميــة«، يجــب أن يتمتعــوا 
أيضًا بالديمقراطية، ولكلِّ شــخٍص الحُق 
في المشــاركة فــي المــداوالت وصياغة 
النظــام الديمقراطي »للقرية العالمية«. 
وفــي الشــؤون الدولية، يجــب أن يكون 
ــدة  ــو القاع ــدة ه ــم المتح ــاق األم ميث
المشــتركة، كما يجب أن يكون القانون 
الدولي أســاس النظام، وينبغي التمســك 
بمفهوم التشــاور المكثف، والمســاهمة 
المشــتركة والمنافــع المتبادلــة، ويجب 
ممارســة تعدديــة األطــراف الحقيقيــة، 
إضافــة إلــى أنَّــه يجــب تشــارك األمــن 
والتنميــة. ينبغــي الســعي إلــى تحقيــق 
ذلــك، وتشــكيل حوكمــة عالميــة أكثــر 

. شمواًل
فــي عالــم اليــوم تمتلــك البلــدان 
أنظمة اجتماعية مختلفة وآيديولوجيات 
ــة  ــة ومســتويات تنمي ــات تاريخي وثقاف
مختلفــة، ولكــن ال ينبغــي اســتخدام 
ــة لـ»خصخصــة«  ــة ذريع ــذه األنظم ه
الديمقراطية، واالنقسامات المصطنعة، 
وتشــكيل »الدوائــر الصغيرة« وسياســة 
ــم  ــمَّ العال ــات. يجــب أن يض المجموع
المســالم حضارات متنوعــة، كما ينبغي 
أن يســتوعب النظــام المســتقر أنظمــة 
مختلفــة. فقــط عندمــا تمــارس البلــداُن 
مفهــوَم االحتــرام المتبــادل والعالقــات 
الدوليــة المربحــة للجانبيــن وتعــزز 
التنسيق والتعاون، يمكُنها تعزيز التنمية 
الســلمية والصحية والمزدهرة لمجتمع 
ــر مشــترك للبشــرية.عن  عالمــي بمصي

»الشــرق األوســط«

ــًا مــن  ــر مــن ١٣٠ عام بعــد مــرور أكث
إطالق اسم المتصورة Plasmodium على 
الطفيليــات المســببة لمــرض المالريــا عــام 
١٨٩٠، حصــل العالــم اآلن علــى أول لقــاح 
ــع أن  ــات، وم ــك الطفيلي ــد ضــد تل معتم
العديــد مــن الباحثين فــي المالريــا احتفوا 
ــروا عــن  بهــذا التطــور، إال أن آخريــن عّب
مخاوفهــم تجــاه اســتخدام لقــاح متوســط 

لفاعلية. ا
فــي الســادس مــن أكتوبــر، أعطــت 
منظمــة الصحــة العالمّيــة )WHO( الضوء 
األخضر للقاح المســمى  RTS.S، وأوصت 
باســتخدامه على نطاق واســع بين األطفال 
دون ســن الخامســة في أفريقيــا، التي ُتَعدُّ 
موطــن أخطــر طفيليات مالريــا، المعروفة 
 Plasmodium باسم الُمَتَصوِّراِت الِمْنَجِليَّة

.falciparum
ويقول تيــدروس أدهانوم غيبريســوس، 
المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالمّيــة، 
فــي مؤتمــر صحفــّي لإلعــالن عــن اعتمــاد 
اللقــاح: “إن لقــاح المالريــا RTS.S -الذي 
اســتغرق إعداده ٣٠ عاًما- ُيغيِّر من مســار 

تاريــخ الصحــة العاّمة”.
لهــذا اللقــاح فاعليــة متوســطة مقارنــًة 
بلقاحــات أخــرى لألطفال، إذ يمنع حدوث 
حوالــي ٣٠% مــن حــاالت المالريــا الخطرة 

بعــد سلســلة مكونــة مــن أربــع جرعات.
ومع ذلك، فإن إحدى دراســات األنماط 
ــع  ــى من ــادر عل ــاح ق ــى أن اللق ــير إل تش
٢٣ ألــف وفــاة بيــن األطفــال ســنويًّا، إذا 
ُأعطيــت سلســلة الجرعــات كاملــًة لجميــع 
األطفــال فــي الــدول ذات النســب األعلــى 
مــن إصابــات المالريا، وهو تغيُّــر كبير في 
حصيلــة الوفيــات الهائلــة بســبب المــرض، 

التــي بلغــت ٤١١.٠٠٠ وفــاة عــام ٢٠١٨.
يــدرس قادة الدول األفريقية حاليًّا مدى 
ضرورة إعطاء اللقاح وكيفّية توزيعه، على 
ســبيل المثــال فــي مالــي، يقــول أالســاني 
ديكو، الباحث في المالريا بجامعة باماكو، 
لدوريــة Nature  إنــه بعــد إعــالن منظمة 
الصحــة العالميــة اعتمــاد اللقــاح مباشــرًة، 
تواصلــت معــه وزيــرة صحــة مالي لتســأله 
عمــا تحتــاج إليــه الدولــة للحصــول علــى 
اللقــاح، ويضيــف: “أخبرتهــا بأننــا نحتــاج 
أن نضغــط كدولة وعلى أعلى المســتويات 
فــي حكومتنــا، إلتاحــة هــذا اللقاح بســعٍر 

زهيــد فــي أقــرب وقــت ممكن”.
جهود استمرت لثالثة عقود

طــوَّر الباحثون لقاح RTS.S -المعروف 
ــكيريكس”  ــاري “موس أيضــًا باســمه التج
Mosquirix-  واختبــروه منــذ عام ١٩٨7، 
بتكلفــة تتجــاوز 7٥٠ مليــون دوالر، وقــد 
تولَّى تمويل هذا المشــروع بشكٍل أساسّي 
كلٌّ مــن مؤسســة بيــل وميلينــدا جيتــس، 
ومقرهــا مدينــة ســياتل بواليــة واشــنطن 
األمريكية، وشركة األدوية “جالكسو سميث 

كالين” GlaxoSmithKline، ومقرها مدينة 
لنــدن بالمملكــة المتحدة.

ورغــم انتهــاء التجــارب اإلكلينيكية عام 
٢٠١٥، فقد أوصت منظمة الصحة العالمّية 
حينها بإجراء دراســات استكشــافية لتحديد 
جــدوى وأمــان اللقــاح متعــدد الجرعــات 

خــارج نطاق التجــارب اإلكلينيكية.
ســاعد التحالــف العالمــّي للقاحــات 
والتحصيــن “جافــي Gavi”، وهــو شــراكة 
صحّية مقرها مدينة جنيف بسويســرا، في 
تمويــل البرامج االستكشــافية، التي وزعت 
٢.٣ مليــون جرعــة مــن اللقــاح فــي غانــا 
وكينيــا وماالوي، ويذكــر التحالف أنه وفًقا 
لهذه الدراسات فقد انخفضت نسبة الحجز 
بالمستشــفيات بســبب اإلصابات الشــديدة 
بالمالريا بنســبة حوالــي ٣٠%، منحت هذه 
ــة  ــة الثق ــة العالمي ــة الصح ــج منظم النتائ
ــة بإعطــاء أربــع جرعــات  ــة للتوصي الكافي
مــن اللقــاح لألطفــال الذيــن يعيشــون فــي 
المناطق ذات النسب المتوسطة والمرتفعة 

مــن اإلصابــة بالمالريا.
قــد  الــدول  إن  يقــول  ديكــو  أن  إال 
تحقــق انخفاضــات أكبــر في نســب الحجز 
بالمستشــفيات والوفيات من خالل التوزيع 

المخطــط، خصوصــًا لتلــك اللقاحــات.
في شــهر أغســطس نشــر ديكو وزمالؤه 
نتائــج دراســة إكلينيكيــة توصلــت إلــى أن 
لقــاح RTS.S  قلــل مــن وفيــات المالريــا 
فــي األطفــال بنســبة 7٣%، وذلــك عندمــا 
تلّقــى األطفــال ثــالث جرعات قبل موســم 
األمطــار -وهــو موســم ارتفــاع اإلصابــات 
بالمالريا- كما تلقوا جرعًة رابعة وخامســة 
قبــل موســم األمطــار في الســنوات التالية، 
ومن الملحوظ أن هذا قد تم بالتوازي مع 
ى الوقاية الكيميائية الموسمية  طريقٍة ُتَسمَّ
ضــد المالريــا، مــن خاللهــا يتلقَّــى األطفال 

ــا بشــكٍل  ــًة مضــادًة للمالري األصحــاء أدوي
شــهرّي للوقايــة مــن المرض.

لكــن باإلضافــة إلى مســألة كيفّية إعطاء 
اللقــاح، ثّمــة تســاؤل آخــر تحتــاج الــدول 
إلــى اإلجابة عنه، وهو تكلفة شــراء اللقاح 
وتوزيعــه، وما إذا كانــت األطراف المانحة 

ل التكاليف. مســتعدًة لتحمُّ
وقــد أصــدرت الشــركة المصنِّعــة للقاح 
»جالكســو ســميث كالين« بياًنا تتعهد فيه 
بتوفير ١٥ مليون جرعة سنويًّا بسعر أعلى 
ــه  ــاج، إال أن ــاًل فقــط مــن تكلفــة اإلنت قلي
ســيكون مــن الضــرورّي إنتــاج حوالي ١٠٠ 
مليــون جرعة ســنويًّا في حــال الحاجة إلى 
إعطــاء اللقــاح لجميــع األطفال فــي الدول 

ذات نســب اإلصابة المرتفعة.
ــراءات  ــى اإلج ــاح عل ــى اللق ــل يطغ ه

ــة؟ ــة الحالي الوقائي
الباحثيــن أن يطغــى  يخشــى بعــض 
الحمــاس المفــرط بشــأن اللقــاح علــى 
اإلجــراءات الحاليــة لمكافحــة المالريــا، 
التــي ال تتلقــى تمويــاًل كافيــًا بالفعــل، 
ــج مكافحــة الحشــرات،  ــا برام ــن بينه وم

واألنظمــة الصحّيــة الفعالــة.
بتكلفــة محتملة تبلغ حوالي ٥ دوالرات 
للجرعــة، يشــير الباحثــون إلــى أن تكلفــة 
طــرح اللقــاح وتوزيعه ســتبلغ حوالي ٣٢٥ 
مليــون دوالر للتطعيــم ســنويًّا، وذلــك فــي 
عشــر دول أفريقّيــة ذات نســب إصابــة 
مرتفعــة بالمالريــا، كمــا يوضحــون أنه في 
بعــض هــذه الــدول تعرضــت اإلجــراءات 
األخــرى لمكافحــة المالريا للفشــل بســبب 

ــص الدعم. نق
يقــول بــادارا سيّســي، الباحــث فــي 
المالريــا بمعهــد البحوث الصحّيــة والرقابة 
والتدريب الوبائّي بمدينة داكار بالسنغال: 
“أحتــرُم الباحثيــن المســاهمين فــي هــذا 

المجهــود الضخــم، إال أن الواقــع هــو أنــه 
ــة إلــى هــذا  ــه أمــوال طائل قــد تــم توجي
اللقــاح، حتــى وإن كانــت نتائج الدراســات 
ُمْحِبطة”، وُيضيف: “ال أعتقد أن األمريكيين 

قــد يقبلــون بلقــاح نســبة كفاءتــه ٣٠%”.
رغــم ذلــك، يقول سيّســي هــو وجيمس 
ــدي  ــات األوغن ــم الوبائي ــا، عاِل تيبينديران
ــدن: إن  ــي لن ــا ف باتحــاد مكافحــة المالري
لقــاح RTS.S قــد يكــون ذا أثــر بــارز فــي 
ــه  ــا أن بعــض المناطــق، ويؤكــد تيبينديران
ــالت  ــب إطــالق حم ــك يتوجَّ ــق ذل لتحقي
عة، حتى ال تعوق المعلومات  إعالمية موسَّ

المغلوطــة توزيــع اللقــاح.
ــاس  ــاءل الن ــا: “سيتس ــول تيبينديران يق
عــن ســبب التقديــم المفاجئ للقــاح عمره 
ــه  ثالثــون عامــًا ذي كفــاءة جزئيــة، وموجَّ
إلــى األفارقــة فقــط، خــالل الجائحــة، إن 
المعلومــات المغلوطــة التــي انتشــرت عن 
لقــاح “كوفيــد ١٩” تعلِّمنا أننــا ال يجب أن 

نســتخّف بالثقــة المجتمعيــة”.
ورغــم الطريــق الطويل أمــام اللقاح، إال 
أن تيبينديرانــا وباحثيــن آخريــن ممتنــون 
لقــرار منظمــة الصحــة العالميــة، إذ يقول: 
“مــع الدمــار الــذي أحدثــه “كوفيــد ١٩”، 
ومــع تباطــؤ التقدم فــي مكافحــة المالريا، 
ــات  ــة طفيلي ــور مقاوم ــار عــن ظه واألخب
المالريــا ضــد األدويــة المضــادة لهــا، فمن 
ع أن نرى بعض األخبار اإليجابّية”. المشــجِّ

عن »ســاينتافيك أميريكان«

العلماء يرحبون بالموافقة التاريخية على لقاح المالريا وينبِّهون إلى التحّديات المقبلة

اللقاح قادر على منع 23 ألف 
وفاة بين األطفال سنويّاً إذا 
أعطيت سلسلة الجرعات بالكامل

آمي ماكسِمن
صحفية علمية

تشن وي تشينغ
السفير الصيني لدى السعودية

تنّوع العالم بحاجة إلى أنماط متعددة من الديمقراطية
فرض نموذٍج ديمقراطي واحد 
يعد نهجًا غير ديمقراطي بطبيعته 
وسيؤدي حتمًا إلى ظروف غير مقبولة

تشــكل األرقــام دليــاًل وشــاهدًا كبيرًا على قــوة العالقات بيــن الدول، 
وهــي لغــة واضحــة بحــد ذاتهــا ومعيــارًا للشــراكات الكبــرى، ومن ذلك 
مــا تشــكله العالقــات بيــن دولتــي اإلمــارات وروســيا االتحاديــة مــن 
ترجمــة للحــرص المتبــادل علــى تعزيزهــا وتمتينهــا واالرتقــاء بها، وفي 
لغــة األرقــام يظهــر الجانــب االقتصــادي شــديد األهميــة كونــه رافعــة 
للكثيــر مــن القطاعــات ويحقــق جانبــًا كبيــرًا مــن الخطــط التــي يتــم 
العمــل عليهــا، وهــو مــا بينــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي 
»رعــاه اهلل«، خــالل اســتقبال معالــي ميخائيــل ميشوســتين رئيس وزراء 
جمهوريــة روســيا االتحاديــة فــي مقــر »إكســبو«، إذ عبــر ســموه عــن 
مــدى مــا تتميــز بــه العالقــات بالقــول: »عالقاتنــا مــع روســيا متميــزة، 
٨٠% من االســتثمارات العربية في روســيا إماراتية و٩٠% من استثمارات 
روســيا فــي العالــم العربــي فــي االمــارات. لدينــا ٤٠٠٠ شــركة روســية 

ونحــن الشــريك التجــاري األكبــر لروســيا خليجيــًا«.
إذ أن اإلمــارات أكبــر شــريك تجاري خليجي لروســيا بنســبة ٥٥% من 
إجمالــي التجــارة الروســية الخليجيــة، والتبــادل التجــاري غيــر النفطــي 
خــالل النصــف األول مــن العــام ٢٠٢١ بلــغ نحــو ٢ مليــار دوالر، بنمــو 
تجــاوزت نســبته ٨٠% مقارنــة مــع الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي.. 
ــراكة  ــوة الش ــن ق ــام ع ــة األرق ــه لغ ــا تعكس ــًا مم ــب أيض ــذا جان وه
التــي تشــهد حرصــًا متبــاداًل علــى االرتقــاء بهــا لمــا يواكــب تطلعــات 
القيــادات فــي البلديــن الصديقيــن ولتحقيــق مصالــح شــعبيهما، خاصــة 
فــي ظــل ما يميــز العالقــات االســتراتيجية من احتــرام متبادل وتنســيق 
مشــترك فــي الكثيــر مــن القطاعــات وتعاون علــى أعلــى الدرجات وفق 
ــة  ــاحة الدولي ــى الس ــر عل ــل الكثي ــة فع ــن بإمكاني ــية تؤم إرادة سياس
والتعامــل مــع األزمــات التــي تشــهدها عــدد مــن المناطــق، مــن خــالل 
ــادل لوجهــات النظــر وتغليــب الحــرص علــى  ــة وتب مباحثــات متواصل
تعزيــز التفاهمــات وفــق مــا تمثلــه الشــراكة االســتراتيجية مــن أهمية.
العالقــات اإلماراتيــة والروســية تشــكل ثقــاًل اســتراتيجيًا كبيــرًا علــى 
الســاحة الدوليــة، مــع التأكيــد الدائــم علــى أهميــة الســالم والتعامــل 
بوضــوح مــع كافــة الملفــات وتأكيــد أهميــة التعــاون الدولــي وآثــاره 
التــي يمكــن أن تنعكــس باإليجاب على المســتويات كافة، وهي تجســد 
اإليمــان المشــترك بضــرورة العمــل بــكل فاعليــة والحرص علــى تحقيق 
نقــالت أكبــر مــن حيث تعميــق التعــاون والعالقات التي تعتبــر نموذجًا 
حضاريــًا بيــن الــدول الخليجيــة والعربيــة مــن جهــة، وروســيا مــن جهة 
ثانيــة، خاصــة أنهــا تعــود لعقــود طويلــة ومبنية علــى الصداقــة والعمل 
الهــادف لتحقيــق مصالــح جميــع األطــراف والتوجــه منهــا بــرؤى ثابتــة 

نحــو المســتقبل الــذي يهــم الجميع.

اإلمارات وروسيا شراكة استراتيجية متميزة 

يومية سياسية مستقلة

اإلمــارات »أيقــونـة« العـــالــم

فتحــت احتفــاالت الدولــة بعيــد االتحــاد 
الخمســين الذي ما زلنا نعيش أفراحه هذه 
األيــام، البــاب واســعًا أمــام خيــاالت النــاس 
والمحللين في بقاع األرض لمحاولة تفســير 
مــا يحــدث فــي دولــة اإلمــارات ســواًء مــن 
حيــث اإلنجــازات التي تحققــت وما تخطط 
له للخمســين القادمــة، أو من حيث الخيال 
التنمــوي الــذي يســيطر علــى تفكيــر قــادة 
ــاد  ــن االتح ــالن ع ــذ اإلع ــة من ــذه الدول ه
فــي الثانــي مــن ديســمبر عــام ١٩7١ إلــى 
اليــوم بــل والمســتقبل، ألن مــا حصل يعجز 
علــى العقل اإلنســاني تصديقه أو اســتيعابه 

بسهولة.
ــة  ــا النهضوي ــارات وتجربته ألهمــت اإلم
المشتغلين في الفن واألدب بكافة أنواعهم 
فخرجــت كلمــات شــعرية وألحــان تتغنــى 
بــأن كلمــة »المســتحيل« نفســها لــم تعــد 
ــن  ــس م ــى هــذه األرض لي ــى عل ــا معن له
الناحيــة النظريــة فقط بــل إن أحالم وأفكار 
مؤســس دولــة االتحــاد المغفــور له الشــيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، 
تحولــت إلــى واقــع معــاش يــراه اإلنســان 

بطريقــة يــكاد ال يصــدق مــا يحــدث خاصة 
ممــن عايشــوا األيــام األولــى لالتحــاد ومــن 
ــة اإلمــارات فــي إكســبو  ــاح دول ــزور جن ي
٢٠٢٠ دبــي ويطلــع علــى األفــالم الوثائقيــة 
ــو كان  ــى ل ــاد حت ــى لالتح ــل األول للمراح

مــن أبنــاء الدولــة فإنــه ســوف يســتغرب.
وصل األمر ألن تتوج اليونسكو المنظمة 
الثقافيــة التابعــة لألمم المتحــدة يوم الثاني 
مــن ديســمبر ليكــون يومــًا للمســتقبل فــي 
إشــارة إلــى أن هــذه الدولــة تســتفيد مــن 
تاريخهــا لصناعــة مســتقبل اإلنســانية منــذ 
ــش  ــا ال تعي ــها ولكنه ــوم األول لتأسيس الي

فــي الماضــي.
مــن العــام القــادم ســيكون الثانــي مــن 
ديســمبر فــي »رزنامــة« العالــم لالحتفــال 
مــع دولــة اإلمــارات كل عــام باعتبــاره يومًا 
لتحفيــز الخيــال اإلنســاني فــي بقــاع العالم 
مــن أجــل التفكيــر فــي المســتقبل ألســباب 
متعــددة ربمــا أهمهــا أن طبيعــة التحوالت 
العالمية والتحديات لم يعد يناسب معالجتها 
ومواجهتهــا باألســاليب التقليديــة بقــدر مــا 
تحتــاج إلــى »الخــروج مــن الصنــدوق« 

والبحــث عــن الطــرق المناســبة لألزمــات 
الجديدة وهذا ال يمكن حدوثه دون الخيال 
العلمــي أو مــا بــات يعــرف علميــًا بالــذكاء 
ــه  ــز علي ــم التركي ــا يت االصطناعــي وهــو م
لــدى كل الــدول المتقدمــة والتــي تحــاول 
مواكبــة التغيــرات غير الثابتــة وإنما تتحرك 

بشــكل مســتمر وســريع. 
لقــد وضعــت اإلمــارات تصــورًا لتجربتها 
التنمويــة البعض اعتبرها خيــال غير واقعي 
ويجــب علينــا كإماراتيين أن نجد لهم العذر 
ألنــه مــا يتم غيــر طبيعــي، والبعــض أعتقد 
أنها وقتية وال يمكن لها االستمرار، وهؤالء 
يراجعون أنفســهم اليــوم وعليهم فعل ذلك 
ألن نظرتهــم كانــت قصيــرة فــي طموحــات 
قادة اإلمارات التي كونت لنفســها نموذجها 
الخــاص الخارج عن المنهج التقليدي المتبع 
فــي نســخ أو نقل تجــارب مجتمعات أخرى 
ــة،  ــي عصــر النهضــة العربي ــا حــدث ف كم
انطالقــًا مــن قناعة الدولة بــأن لكل مجتمع 
ــاءت  ــا فج ــح لغيره ــي ال تصل ــه الت تجربت
التجربــة غنيــة وملهمة بــل ومؤثرة فصارت 
تســتقطب النجاحــات لــكل عمــل تقــوم بــه 
وفي الوقت نفســه تجــذب أنظار المراقبين 
إليهــا والــكل بــدأ يتحــدث عنهــا، باعتبارهــا 
عمــاًل غيــر عــادي وينبغي التوقــف أمامه. 

تحــاول اإلمــارات التركيــز على فلســفتها 
التنمويــة الخاصة التي تختلف عن اآلخرين 
بأن اإلنســان هو محور كل األعمال فتخلت 
عــن التفكيــر فيما يؤدي إلى نتيجة عكســية 

مــن أزمــات وخالفــات سياســية وخرجــت 
بــأن تكــون دولــة متفــردة حتى لــو قارناها 
بالمجتمعــات الناهضــة مثل اليابــان وكوريا 
الجنوبيــة باعتبارهــا مجتمعــات كانت لديها 
ــة  ــات العملي ــاري والمقوم ــاس الحض األس
للدولــة ولكن هنــا كانــت اإلرادة والعزيمة 
فكانــت هــي األقــوى واألصــدق واإليمــان 
بالنجــاح وتحقيــق الهــدف، لذا الــكالم على 
أن الخمســين عامــًا فتــرة قصيــرة فــي دولة 

اإلمــارات: حقيقية.
هنــاك أهــم مــن كل مــا تم ذكــره أعاله، 
يحــدث أمام الســاحة العالميــة وهو وضوح 
ــة والشــفافية فيمــا تخطــط  ــة الكامل الرؤي
لــه فــي المســتقبل لمــن يريــد االســتفادة 
اإلمــارات  بعــد أن أصبحــت  ومواكبتهــا 
أفكارهــا  وضعــت  للمســتقبل،  أيقونــة 
ومبادئهــا حــددت خاللها طريقها الســتمرار 
إنجازاتهــا وكيــف يمكــن تحقيقهــا وكيــف 
لهــا أن تتســاعد مــع اآلخريــن فــي تحقيــق 
ــاس أي  ــا أس ــن باعتبارهم ــتقرار واألم االس

قصــة تنمويــة.

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي 

اليونسكو تتوج الثاني من ديسمبر 
ليكون يومًا للمستقبل في إشارة 
إلى أن اإلمارات تستفيد من 
تاريخها لصناعة مستقبل اإلنسانية

اإلمارات سابقت السنوات 
الضوئية ونافست الدول 
الكبرى لتكون الخمسون 
عامًا حصيلة للتقدم

اإلمارات.. البعد الخامس ينير المستقبل

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
سابقت السنوات الضوئية ونافست الدول 
الكبــرى لتكــون الخمســون عامــًا حصيلــة 
للتقــدم والتقــدم ثــم التقــدم بســرعة ال 
ــى وجــه الكــرة  ــا أي ســرعة عل تضاهيه
األرضيــة، دولــة اإلمــارات نقبــت األرض 
فحصــدت ذهبــًا وصنعــت تاريخــًا علــى 
األرض، وفــي الفضــاء؛ فاليوبيــل الذهبــي 
ــة  ــا الثق ــل إرادة تتقدمه ــددًا، ب ــس ع لي
ــًا  ــأن تكــون حدث والعزيمــة والطمــوح ب
صارخًا ال تســعه رحابة السماء وال توقفه 
نجاحــات، فدولــة اإلمــارات تمثــل البعــد 

الخامــس ولهــا القــدرة على التحــرك إلى 
أي نقطة، ويمكنها أن تعود إلى الماضي 
أو تتجــه إلــى المســتقبل فــإن اختــارت 
ــى  ــرص عل ــد تح ــي بالتأكي ــي فه الماض
أن تســتعجل المســتقبل وإن اختــارت 
المســتقبل فسيســتقبلها الطمــوح الجامح 
ليدفعهــا نحــو تقدم ال تســتوعبه العقول. 
دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل ٥٠ 
عامــًا حققت كثيرًا مــن النمو واالزدهار، 
دول كثيرة ال تســتطيع أن تنافســها، ولن 
تحقــق هــذا اإلنجــاز إال بعــد قــرن فمــا 
تحقــق ليــس بفضــل المــوارد الطبيعيــة، 

بقــدر اإليمــان بالمــوارد البشــرية التــي 
تتمتــع بنظــرة مســتقبلية تفوق عشــرات 
السنين يسبقهم رؤية قادة دولة اإلمارات 
الطموحــة ودور االتحاد في توحيد العزم 
واإلقــدام علــى أن يكونــوا حصنــًا منيعــًا 

ضــد أي عــدوان وقــوة عاليــة الشــأن.
عندمــا ُتذكــر دولــة اإلمــارات العربيــة 
المحافــل  مــن  كثيــر  فــي  المتحــدة 
والمناسبات ال بد من أن نستذكر المغفور 
لهما بإذن اهلل الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان والشــيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 
»طيــب اهلل ثراهمــا« علــى استشــرافهما 
مســتقبل اإلمــارات؛ فطموحهمــا لم تكن 
مبانــي فقــط بل اتحاد مــن أجل أن تصل 
إلــى آفــاق الفضــاء الواســع وتكنولوجيــا 
بــال حــدود لتكــون اإلمــارات مركــزًا لكل 
ــم والعلمــاء  تقــدم وتطــور ومــالذًا للعل
حمــل هــذه األحــالم »عيــال زايــد« كافة 
مــن حــكام وقــادة وشــعب لتصبــح تلــك 

األمنيــات واقعــًا ملموســًا تفخــر العروبــة 
بتلــك اإلنجــازات العظيمــة وتشــاطرهم 
ــة  ــت دول ــى أصبح ــل حت ــع الجمي الواق
ــي  ــل العرب ــي قب ــم األجنب ــارات حل اإلم

والصغيــر قبــل الكبيــر.
المرصــع  الذهبــي  يوبيلهــا  فــي 
باإلنجــازات الباهــرة نهنئ قيادة وشــعب 
اإلمارات بعيد االتحاد الخمســين كل عام 
واإلمــارات فــي تقــدم ومســتقبل زاخــر 

بــكل مــا هــو جميــل.

فاطمة الصديقي
كاتبه بحرينية
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اقتصاد

العدد )٣٦٠٨( األحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م

دمر الجيش الصومالي، أوكارا لمليشــيات 
ــم  ــة بتنظي ــة المرتبط ــباب« الغرهابي »الش

»القاعــدة« اإلرهابــي جنوبــي البالد.
وذكــرت وكالــة األنبــاء الصوماليــة، أمس 
بالجيــش  »دنــب«  قــوات  أن  الســبت، 
الخاليــا  طــرد  مــن  تمكنــت  الصومالــي 
الســكان  تهــدد  كانــت  التــي  اإلرهابيــة 

المحلييــن مــن الرعــاة والمزارعيــن بمنطقة 
»ليغــو« بإقليم شــبيلي الســفلى، كما قامت 
بتدميــر نقــاط تفتيــش لإلرهابييــن. وأفــاد 
ــات  ــي يواصــل عملي ــش الصومال ــأن الجي ب
التصفيــة ضــد فلــول مليشــيات »الشــباب« 
المرتبطــة بتنظيم »القاعــدة« اإلرهابي في 

ــالد.وكاالت جنــوب ووســط الب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي 
تقودة السعودية أمس، شن ضربات جوية على 
»الحوثي«  لميليشات  تابعة  أهداف عسكرية 

اإلرهابية في صنعاء.
وقال التحالف في بيان إنه “طلب من المدنيين 
عدم التجمع أو االقتراب من المواقع المستهدفة”، 
مؤكدًا أن “العملية تتوافق مع القانون الدولي 

اإلنساني وقواعده العرفية”.
وكان التحالف قد أعلن عن تنفيذ ١٣ عملية 
اإلرهابية  الحوثية  الميليشيات  ضد  استهداف 
آليات   ٨ دمرت  ساعة،   ٢٤ خالل  مأرب  في 
عسكرية وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت ٩٠ 

عنصرًا إرهابيًا.
كما كان التحالف أعلن نهاية األسبوع الماضي 
عن توجيه ضربة جوية لهدف عسكري مشروع 
في صنعاء، مشيرًا إلى أن الضربة استهدفت موقع 
أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي.

وكان التحالف قد قال، إن “مطار صنعاء أصبح 
قاعدة عسكرية لخبراء “حزب اهلل” اإلرهابي”.

وأشار إلى أن الميليشيا اإلرهابية تستخدم 
هجمات  لتنفيذ  قانونية  حصانة  ذات  مواقع 

عابرة للحدود.
وأعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية إلسقاط 
الحصانة إذا لزم األمر لحماية المدنيين.وكاالت

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 
جدة صباح أمس السبت في زيارة رسمية للسعودية 
لمدة يوم واحد، إلجراء محادثات معمقة مع 
ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان .

وعقد الجانبان جلسة محادثات مطولة ظهر 
أمس تناولت عدة موضوعات مهمة، في مقدمتها 
تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأزمة العالقات 
اللبنانية مع دول الخليج، وسبل الحفاظ على أمن 
منطقة الخليج، باإلضافة إلى تطورات الحرب 
الثنائية في  العالقات  اليمن، وسبل تعزيز  في 
مختلف المجاالت، وفي الصدارة منها التعاون 
هي  فرنسا  أن  إلى  بالنظر  واألمني  العسكري 
إلى  للمملكة  الرئيسيين  األسلحة  أحد موردي 
جانب التعاون االقتصادي واالستثماري وفق رؤية 

٢٠٣٠ السعودية.

وفوض مجلس الوزراء السعودي الثالثاء الماضي 
وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب 
الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين 
حكومة المملكة وفرنسا في مجال الطاقة، كما 
فوض وزير االتصاالت وتقنية المعلومات بالتباحث 
مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة 
تفاهم بين وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 
الرقمي  للتحول  العامة  واألمانة  السعودية 
مجال  في  الفرنسية  اإللكترونية  واالتصاالت 

االبتكار الرقمي والتقنيات الناشئة.
يزور  بارز  غربي  زعيم  أول  ماكرون  ويعد 
العام  في  كورونا  جائحة  ظهور  منذ  المملكة 
الماضي التي حالت دون استضافة الرياض حضوريًا 
زعماء مجموعة العشرين خالل رئاستها للمجموعة 

في ٢٠٢٠.وكاالت

بحث وفد أمني من البيشمركة الكردية، 
أمس السبت، مع قيادة العمليات المشتركة 

العراقية خطط مواجهة اإلرهاب.
وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان 
أوردته وكالة األنباء العراقية “واع”، إن “وفدًا 
من البيشمركة وصل إلى مقر قيادة العمليات 
المشتركة للتباحث والتنسيق األمني في المناطق 
ذات االهتمام األمني المشترك ، ووضع خطط 

جديدة لمواجهة االعتداءات اإلرهابية”.
العمليات  قائد  “نائب  أن  البيان  وأضاف 
المشتركة الفريق أول الركن عبد االمير الشمري 

استقبل الوفد األمني”.
وفي السياق نفسه، أدان رئيس إقليم كردستان 
نيغيرفان برزاني، الهجوم الوحشي الذي شنه 
تنظيم “داعش” اإلرهابي على السكان المدنيين 
في مناطق سركران وقرة جوخ التابعة لقضاء 
مخمور وأسفر عن مقتل ثالثة أشخاص من 
المواطنين  من  عدد  وإصابة  واحدة  عائلة 
المدنيين بجروح، إلى جانب مقتل عدد من 
قوات البيشمركة وإصابة آخرين أثناء قيامهم 

بعملية مطاردة عناصر التنظيم اإلرهابي. 

“الهجمات  أن  صحافي  بيان  في  وقال 
إرهابيي  جانب  من  اليومية  واالعتداءات 
“داعش”، تستدعي الرد الحازم والعاجل واتخاذ 
إجراءات دفاعية وعسكرية صارمة من جانب 
العراق وإقليم كردستان لتضع حداً نهائيًا للجرائم 

والعمليات اإلرهابية” .
وأضاف “هناك حاجة عاجلة لمراجعة األوضاع 
والقدرات العسكرية واتخاذ خطوات متسارعة 
وفورية لتحقيق تنسيق أكثر فعالية بين الجيش 
العراقي والبيشمركة بمشاركة ومساندة من 
الفراغات  سد  يضمن  بما  الدولي،  التحالف 
بين  التي  تلك  وخاصة  العسكرية  و  األمنية 

مواقع البيشمركة والقوات العراقية”.
ودعا القوى واألطراف السياسية العراقية  
العملية  تتخذ  لم  ما  بأنه  تدرك  أن   “ إلى 
السياسية مسارها القويم ولم يستتب األمن 
اإلرهابيون  سيستثمر  البلد،  في  واالستقرار 
الوضع لصالحهم وإن الواجب الوطني األول 
لكل العراقيين هو تخطي الخالفات السياسية 
وأن نعمل جميعنا معًا على مواجهة اإلرهاب 

واستعادة األمن واالستقرار”.وكاالت  

قال رئيس مجلس السيادة االنتقالي في السودان 
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان: “لن أترشح 
للرئاسة حتى لو ُطلب مني ذلك. مهمتي تنتهي 

بانتهاء الفترة االنتقالية”.
وأوضح البرهان في مقابلة، أن أبرز ما يعمل 
عليه حاليًا هو تشكيل هيئة عليا لالنتخابات، مضيفًا: 
السياسية، بل  القوى  استبدال أحد من  نريد  “ال 

نريد إفساح المجال للجميع”.
وقال إن “رفع حالة الطوارئ في السودان مرتبط 
باجتماع مع الحكومة والتنسيق مع مجلس األمن 

والدفاع”.
واعتبر البرهان أن االتفاق السياسي األخير مع 
رئيس الحكومة عبداهلل حمدوك “كان بداية حقيقية 
للفترة االنتقالية في البالد.. لم يتم إنجاز الكثير 
من مهام الفترة االنتقالية من قبل قوى سياسية”.

وشدد البرهان قائاًل إن الجيش أوضح منذ البداية 

أنه سيمضي في اإلصالح، مضيفا: “نريد شراكة 
مع القوى السياسية لإلعداد للمرحلة االنتقالية”.

وأوضح البرهان أن اختيار رئيس القضاء والنائب 
العام هو من ضمن اختصاص مجلس السيادة، متابعًا: 
“حمدوك له الحرية المطلقة في اختيار مساعديه”.

وفي شأن التظاهرات ووقوع قتلى خاللها، قال 
البرهان: “التظاهر السلمي حق مكفول للجميع.. 
مقبول  غير  أمر  التظاهرات  في  ضحايا  وقوع 

وسنحاسب المتورطين”.
وتابع: “نعمل مع القضاء لمعرفة من يقف وراء 
قتل المتظاهرين.. واأليام ستكشف من يقف خلف 

جرائم قتل المتظاهرين”.
كما كشف أن “التغييرات األخيرة في الجيش 
واألمن مرتبطة بما حدث في التظاهرات”، مضيفًا: 
“لن نتهم أي طرف حتى اآلن بقتل المتظاهرين.. 

وسننتظر التحقيقات”.وكاالت

قالــت البحريــة اإلندونيســية أمــس الســبت إن 
روســيا ورابطــة دول جنوب شــرق آســيا )آســيان( 
اختتمتــا أول منــاورات بحريــة مشــتركة بينهمــا، 
ــرًا  ــة توت ــه المنطق ــذي تواجــه في ــت ال ــي الوق ف

متزايــدًا مــع الصيــن.
والهــدف مــن التدريبــات التــي اســتمرت ٣ أيام 
قبالــة ســواحل جزيــرة ســومطرة اإلندونيســية هو 
ــدول  ــن ال ــاون المشــترك بي ــة التع ــادة إمكاني زي
األعضاء في آسيان والبحرية الروسية في المنطقة 
البحريــة االســتراتيجية. ويأتــي ذلك وســط تصاعد 
ــن  ــر الصي ــي بح ــرى ف ــوى الكب ــن الق ــر بي للتوت
الجنوبــي، وهــو ممــر مائــي غنــي بالمــوارد ولــه 

أهميــة جيوسياســية.
تأثيــر  لهــا  »التدريبــات  البحريــة:  وقالــت 
اســتراتيجي ألنهــا تهــدف إلــى تنميــة الصداقــات 
 بين الحكومة اإلندونيســية ودول آسيان وروسيا”.

علــى  جــرت  التــي  التدريبــات  وشــملت 
مرحلتيــن ثمانــي ســفن حربيــة وأربــع طائــرات، 
وماليزيــا  وإندونيســيا  روســيا  بهــا  وشــاركت 
وبرونــاي. وســنغافورة  وفيتنــام   وتايالنــد 

وُنقــل عــن أليكســي بولوتنيكــوف قائــد الســفينة 
الحربيــة الروســية األميــرال بانتيلييــف قولــه إنــه 
يأمــل فــي إمكانيــة إجــراء التدريبــات المقبلة بين 

آســيان وروســيا فــي فالديفوســتوك.وكاالت

اتفــق وزيــر الدفــاع األمريكــي لويــد أوســتن 
ــة  ــالل مكالم ــي - خ ــو كيش ــي نوب ــره اليابان ونظي
هاتفيــة - علــى عقــد اجتمــاع للجنــة االستشــارية 
األمنيــة بصيغــة )٢+٢( في وقت مبكــر عن موعده 

المقــرر ينايــر المقبــل.
وذكــرت وزارة الدفــاع األمريكيــة )البنتاجــون( - 
فــي بيــان نشــرته عبــر موقعهــا اإللكترونــي أمــس 
الســبت - أن المســؤولين أعربا عن التزامهما باألمن 
واالســتقرار فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــاديء، 

مؤكديــن قــوة التحالــف األمريكــي اليابانــي.
وناقش الجانبان الجهود المبذولة لتعميق التعاون 

الدفاعــي للحفــاظ علــى الــردع اإلقليمي، مشــددين 
علــى أهميــة التعــاون الثالثــي الوثيق بيــن الواليات 

المتحــدة واليابــان وكوريا الجنوبية.
ــدة  ــات المتح ــان والوالي ــر أن الياب ــر بالذك جدي
كانتــا قــد عقدتــا آخــر اجتمــاع أمنــي )٢+٢( فــي 

ــو مــارس الماضــي. طوكي
يشــار إلــى أن الترتيبــات جاريــة لزيــارة وزيــري 
الخارجية يوشيماســا هاياشــي، والدفاع نوبو كيشي، 
ــع  ــاع )٢+٢( م ــدة لحضــور اجتم ــات المتح للوالي
وزيــري الخارجيــة األمريكي أنتونــي بلينكن والدفاع 

ــتن.وكاالت لويد أوس

أكــد الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن إنــه ســيجعل 
مــن الصعــب جــدا بالنســبة إلــى روســيا شــن أي غزو 
ــن هجــوم محتمــل  ــي حــّذرت م ــا الت ــى أوكراني عل

واســع النطــاق الشــهر المقبــل.
وتقول واشــنطن وكييف إن موســكو عززت قواتها 
قرب حدود أوكرانيا وتتهمان روسيا بالتخطيط لغزو.
وينفــي الكرملين هــذه المزاعم وأعلن أمس األول 
أن مكالمــة عــن طريــق الفيديــو ســتجرى األســبوع 
ــن  ــر بوتي ــن الرئيســين الروســي فالديمي ــل بي المقب

واألمريكــي جــو وبايــدن.
وقــال بايــدن أمــس للصحافييــن إنه يعــد مجموعة 
ــا مــن  ــة أوكراني ــى حماي ــادرات تهــدف إل مــن المب
هجــوم روســي فــي حيــن تتهــم كييــف وواشــنطن 
موســكو بحشد قوات على الحدود واالستعداد لغزو.
وأوضــح فــي خطــاب ألقــاه فــي البيــت األبيــض 
ــن  ــل م ــادرات “أن تجع ــذه المب ــن ه ــدف م أن اله
ــا  ــل م ــن أن يفع ــى بوتي ــبة إل ــدا بالنس ــب ج الصع

ــه”. ــاس أن يفعل ــى الن يخش
وفي الســياق نفســه، قالت المتحدثة باســم البيت 
ــي  ــلة أدوات ف ــاك سلس ــاكي “هن ــن س ــض جي االبي
متناولنا. طبعا، تشــكل العقوبــات االقتصادية خيارا”.

ولــم تشــأ الــرد علــى ســؤال يتصــل بإمــكان اتخــاذ 
االمريكييــن خطوات عســكرية.

وضّمــت موســكو شــبه جزيــرة القرم مــن أوكرانيا 
فــي العــام ٢٠١٤ وتدعم منذ ذلــك الحين االنفصاليين 
الذيــن يقاتلــون كييــف فــي شــرق البالد. وقــد أودى 

هــذا الصــراع بأكثــر من ١٣ ألف شــخص.
مــن جانبه، قــال وزير الدفاع األوكراني إن روســيا 
تواصل نشــر قواتها حول أوكرانيا وســتكون مســتعدة 

لتصعيــد عســكري محتمل فــي نهاية يناير.
ــام  ــه أم ــي كلمت ــوف ف ــي ريزنيك ــال أوليكس وق
البرلمــان إن “الوقــت األكثــر ترجيحــا لشــن هجــوم 

ــر”. ــة يناي ســيكون نهاي
وأّكــد أن روســيا بــدأت “تدريبــات عســكرية قرب 

أوكرانيــا وهــي تختبــر اتصاالتها”.
ووفقا له، يمكن أن يشــارك نحو ١٠٠ ألف جندي 
ــد  ــع أن “التصعي ــي هجــوم محتمــل. وتاب روســي ف
ســيناريو محتمــل لكنــه ليــس حتميــا ومهمتنــا تقضي 

ــع حدوثه”. بمن
وفــي شــرق أوكرانيــا، رأى جنــود أوكرانيــون 
قابلتهــم وســائل إعــالم عالميــة إمكانــا لشــن هجــوم 
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ــي هجــوم  ــن أمــس ف ــود نيجيريي ــل ســبعة جن ُقت
إرهابــي علــى موقــع للجيش في شــمال شــرق نيجيريا 
قــرب الحــدود مــع الكاميــرون، على ما أكــدت مصادر 

عســكرية لوســائل إعــالم عالمية.
وهاجــم إرهابيــو “داعــش” “إيســواب” كانــوا علــى 
متن شــاحنات عدة مزودة أســلحة آلية، هذه القاعدة 
ــدة  ــاعة الواح ــي الس ــة ران حوال ــي مدين ــة ف الواقع
بتوقيــت غرينتــش، مــا تســبب فــي انــدالع مواجهــات 

عنيفــة مــع عســكريين نيجيرييــن، حســب المصــادر.
وقــال مصدر عســكري لوســائل اإلعــالم إن “القوات 

صــدت هــذا الهجــوم لكننــا فقدنا ســبعة جنود”.
ــة  ــذه المدين ــكان ه ــي س ــوم اإلرهاب ــر الهج وأجب
علــى الفــرار مــن منازلهــم، حســب مــا قــال مصــدر 

طلــب عــدم ذكــر اســمه.

تقــع ران علــى بعد ١7٥ كيلومتــرًا من مايدوغوري، 
عاصمــة والية بورنو.

وفــي ١7 ســبتمبر، ُقتــل مــا ال يقل عن ١٦ عســكريا 
نيجيريــا فــي كميــن لتنظيــم »داعــش« اإلرهابــي على 
الطريــق الســريع بيــن مايدوغــوري ومدينــة مونغونــو 

فــي منطقــة بحيرة تشــاد.
وبعــد ذلــك بأســبوع، لقــي ثمانيــة جنــود حتفهــم 
ــدة  ــرب بل ــة ق ــة اإلرهابي ــنته الجماع ــوم ش ــر هج إث

ديكــوا فــي المنطقــة نفســها.
ــام ٢٠١٦  ــي ع ــش« اإلرهاب ــم »داع وتأســس تنظي
اثــر انشــقاق عــن جماعــة “بوكــو حــرام” اإلرهابيــة.
وأدت الهجمــات اإلرهابيــة إلى نــزوح نحو مليوني 
ــى  ــد إل ــا امت ــا، كم ــي شــمال شــرق نيجيري ــي ف مدن
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الجيش الصومالي يدّمر أوكارا إلرهابيي »الشباب« في ليغو

التحالف العربي يشن غارات على مواقع الحوثيين في صنعاء

محمد بن سلمان وماكرون يبحثان تخفيف التوتر في المنطقة

الجيش العراقي والبيشمركة يبحثان خططًا لمواجهة اإلرهاب

البرهــان ينفي ترشحـه لرئاسـة السـودان

روسيا وجنوب شرق آسيا تختتمان أول مناورة بحرية مشتركة

أمريكا واليابان تعّجالن عقد االجتماع األمني »2+2«

واشنطن تتعهد بحماية أوكرانيا من أي هجوم روسي

مقتل 7 جنود بهجوم إرهابي شمال شرق نيجيريا

بلــغ عــدد الوفيــات الناتجــة عــن 
فيروس كورونا عالميا خمســة ماليين 
و٤٩٤٣٥٢ فيما وصلت االصابات إلى 

أكثــر مــن ٢٦٤.٣١ مليون نســمة .
المتحــدة  الواليــات  وتصــدرت 
االمريكيــة الــدول بتســجيل 7٨٨٦٥١ 
وفــاة و ٤٨٩٠7١٩٩ اصابة تليها الهند 
بتســجيل ٤7٠١١٥ وفاة و٣٤٦١٥7٥7 

اصابــة .
ــات  ــت اإلصاب ــي الســياق، كان وف
بفيــروس كورونا فــي جنوب إفريقيا، 
مطلــع نوفمبــر الماضــي، فــي حدود 
العشرات، قبل أن ترتفع بشكل هائل 
فــي األيــام لتصل أمــس، إلى أكثر من 
١٦ ألــف إصابــة، بما يؤكــد المخاوف 
مــن المتحــور الجديــد “أوميكــرون” 

المعروف بتفشــيه السريع.
وتظهر األرقام الرسمية في جنوب 
إفريقيــا أن البــالد ســجلت فــي األول 
فــي نوفمبــر ١٠٦ إصابــة فقــط، وفي 
اليوم التالي كان عدد اإلصابات ١٦٩.
لكــن بحلول نهايــة نوفمبر وبداية 
ســبتمبر انقلبــت الصورة فــي جنوب 
ــل،  ــاع هائ ــدث ارتف ــا، إذ ح إفريقي
ــا  ــات ارتفاع ــام اإلصاب ــجلت أرق وس
ثابتــا، فــكل يوم يمــر يشــهد إصابات 

أكثــر مــن قبلــه.
وعلى ســبيل المثال، سجلت البالد 
فــي ٣٠ نوفمبــر ٤٣7٣ إصابــة، وفــي 
ــام  ــت أرق ــمبر وصل ــن ديس األول م
ــى ٨٥٦١، وفــي الثانــي  ــات إل اإلصاب
الحــاالت  ارتفعــت  ديســمبر  مــن 

المســجلة إلــى ١١٥٣٥، 
والجمعة أي ٣ ديسمبر 
ــن ١٦  ــر م ــجلت أكث س

ألــف إصابــة.
وذكرت شــبكة “سي 
أن  األميركيــة  إن”  إن 
تضاعف أعــداد أصابات 

فــي األيــام األخيــرة، تؤكــد المخاوف 
الجديــد  المتحــور  قــدرة  بشــأن 

“أوميكــرون” علــى التفشــي.
ومنبــع الخــوف مــن “أوميكــرون” 
أن فيــه عــددا كبيــرا مــن الطفــرات 
)يقــدر عددهــا بـــ٣٢(، التــي يعتقــد 
حاليــا أنها قــادرة على تفادي المناعة 

البشــرية وإصابة أشــخاص تعافوا من 
ــابقا. الوباء س

وكشــفت الســلطات الصحيــة فــي 
جنــوب إفريقيــا أن بعــض المصابيــن 
ــذي  ــد ١٩” ال ــرض “كوفي ــدد بم الج
يسببه فيروس كورونا، 
أصيبوا بالمرض مجددا 
ســاللة  طريــق  عــن 

“أوميكــرون”.
ورغم ارتفاع أعداد 
المصابين، إال أن أعداد 
الوفيــات مــن جــراء 
المــرض لم تزداد، كمــا تظهر األرقام 

الرســمية فــي جنــوب إفريقيا.
وتقــول عالمة األحيــاء الدقيقة في 
المعهــد الوطنــي لألمــراض المعديــة 
بجنوب إفريقيا، آن فون غونتبرغ، إن 
البيانــات الحاليــة تظهــر أن اإلصابات 

ــروس أقل حدة. بالفي

وأضافت أن العلماء حاليا يحاولون 
أن يثبــوا أن المــرض أقــل حــدة مــن 
خــالل المراقبــة الدقيقــة فــي البــالد، 
مشــيرة إلــى أن اللقاحــات ستســتمر 
فــي حمايــة الملقحيــن مــن األعراض 

الشديدة والدخول إلى 
المستشفيات.

هذا وانتشــر متحور 
فيروس كورونا الجديد 
أوميكرون في أستراليا، 
في تطور يمثل اختبارًا 
لخطــط إعــادة فتــح 

االقتصــاد مــع ارتفــاع اإلصابــات فــي 
ســيدني إلــى ١٣، فــي حيــن رصــدت 
واليــة كوينزالنــد حالــة يشــتبه أنهــا 

مصابــة بالمتحــور الجديد.
االتحاديــة  الســلطات  وتلتــزم 
ــى  ــح االقتصــاد عل ــادة فت بخطــة إع
أمــل أن يكــون المتحــور الجديد أقل 

وطــأة مــن الســالالت الســابقة، لكــن 
بعــض حكومــات الواليــات والمناطق 
ــة  اتخــذت إجــراءات لتشــديد الرقاب

علــى حدودهــا المحليــة.
وسجلت أستراليا أول إصابة محلية 
أوميكــرون  بالســاللة 
أمــس فــي مدرســة في 

سيدني.
صعيــٍد  وعلــى 
متصــل، أعلنت روســيا 
أمس الســبت، تسجيل 
٣٢٩7٤ حالــة إصابــة 
جديــدة بفيــروس كورونــا خــالل ٢٤ 
ــوم  ــي الي ــل ٣٢٩٣٠ ف ــاعة، مقاب س

الســابق.
وقــال فريــق العمــل الحكومــي 
ــا  ــروس كورون ــي بمكافحــة في المعن
إنــه ســجل أيضــًا ١٢١٥ وفــاة جديدة 

ــروس.وام+وكاالت ــة بالفي مرتبط

5 ماليين وفاة و264.31 مليون إصابة بـ»كورونا« عالميًا

»أوميكرون« يوجه ضربة قاسية ألفريقيا واإلصابات باآلالف

تأكيدات على قدرة 
اللقاحات بالحماية من 

األعراض الشديدة

إصابات »أوميكرون« 
في أستراليا ترتفع 

إلى 13

مخـاوف أمريكية مـن قـدرة المتحــور الجــديـد علـى التفشي

الجيش الصومالي خالل عملية أمنية                                 وكاالت

مدمرة أمريكية في بحر اليابان                                       وكاالت

لقي ٣١ شخصاً مصرعهم في وسط مالي 
أمس األول اثر هجوم نفذه مسلحون على 
حافلة فى قرية سونجو تنقل ركابا كانوا 

متجهين إلى إحدى األسواق المحلية .
ونقلت وسائل اعالم دولية عن السلطات 
المحلية فى بلدية بانكاس القريبة قولها 
ان هناك العديد من الجرحى والمفقودين 

اثر هذه العملية.
وعلى صعيٍد آخر أعلنت الحكومة في 
مالي أمس عن إجراء مؤتمر وطني من 
٢7 إلى ٣٠ ديسمبر، يمهد الطريق أمام 
انتخابات تعيد البلد إلى الحكم المدني.

ويسعى المؤتمر الوطني إلعادة البناء 
المشروعة  للطموحات  االستجابة  إلى 
أفضل،  مستقبل  وبناء  المالي  للشعب 

وفق البيان الصادر أمس.
ويكرر رئيس الحكومة الموقتة شوغويل 
كوكاال مايغا، المعين من المجلس العسكري 
الذي تولى السلطة في أغسطس ٢٠٢٠، 
بأن المؤتمر الوطني وعددا سلسلة من 
المشاورات األدنى مستوى التي ستسبقه 
أي  في  الطعن  عدم  لضمان  ضرورية 

انتخابات.
لكن مجموعة من األحزاب السياسية في 
مالي أعلنت في نوفمبر عدم مشاركتها.

أحزاب  عدة  االئتالف  هذا  يضم 
وتجمعات، بينها “التجّمع من أجل مالي” 
الذي أسسه الرئيس السابق إبراهيم ابوبكر 
كيتا، الذي أطيح به في ١٨ أغسطس ٢٠٢٠، 
وحركة “يليما” )التغيير بلغة البمبارا(، التي 
أسسها رئيس الوزراء السابق موسى مارا.

المجموعة  مؤخرا  باماكو  أبلغت 
االقتصادي لدول غرب إفريقيا )إيكواس( 
أن مالي لن تتمكن من تنظيم االنتخابات 
بحلول مهلة فبراير ٢٠٢٢ التي حددها 
التكتل، مشيرة إلى انعدام أمن خطير 

في المنطقة.وام+أ.ف.ب

سمح القضاء في النيجر أمس 
بتنظيم تظاهرة للمجتمع المدني 
مقررة اليوم األحد للمطالبة بإنهاء 
وجود القواعد العسكرية األجنبية 
في هذه الدولة التي تواجه هجمات 
إرهابية دامية منذ سنوات، حسب 
التظاهرة  منظمي  أحد  قال  ما 

لوسائل إعالم عالمية.
المنسق  زودي  مايكول  وقال 
الوطني لحركة “لنقلب الصفحة” 
التظاهرة،  هذه  إلى  دعت  التي 
لوسائل إعالم عالمية “في ٢ ديسمبر 
أبلغتنا بلدية )نيامي( بمرسوم ُيحّظر 
التظاهر في ٥ ديسمبر بسبب خطر 

اإلخالل بالنظام العام«.
وأضاف “لجأنا إلى قاضي األمور 
حكمه  أصدر  الذي  المستعجلة 
القاضي  أن  إلى  مشيرا  أمس”، 
وكذلك  بالتظاهر”،  “أمرا  أصدر 
“طلب من الشرطة اإلشراف على 

تظاهرتنا”
وأضاف زودي “أوال، التظاهرة 
كل  وجود  بإنهاء  للمطالبة  هي 
القواعد العسكرية األجنبية بال قيد 
أو شرط. لقد مضى على وجودها 
هنا ثماني سنوات ولم نشهد تغييرًا” 

في مجال انعدام األمن.أ.ف.ب

مقتل 31 مدنيًا بهجوم 
إرهابي في مالي

قضاء النيجر يسمح بتنظيم 
تظاهرة للمطالبة بإنهاء وجود 

القواعد العسكرية األجنبية

طاقم طبي خالل إنقاذ أحد المصابين في فرنسا                      أ ف ب

العدد )٣٦٠٨( األحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م12

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: 4٩121٧٩/ ٠5٠

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
54٠4٠ ص.ب:  أبوظبــي 
٠2-44٨6٠٠٠ هـاتـــف: 
٠2-44٨54٠٠ فاكــس: 

٠3 -٧٨4٩616 فاكس:    ٠3 -٧655٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
٠4 -3٩5٧1 1 1 فاكس:     ٠4 -3٩5٧٠٠٠ هـاتف:   دبي:  مكتب 
٠2 -44٨545٠ ٠2  فاكس:   -44٨5٠٠٠ تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
٠2 -44٨24٨6 فاكس:    ٠2 -44٨6٠٠٠ تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

ثــُت مؤخــرًا إلــى عــدد مــن  تحدَّ
ــول  ــة ح ــدان مختلف ــن بل ــاء م األصدق
موضــوع مشــترك وهــو الديمقراطيــة. 
كان نقاشــنا حيويــًا للغايــة، إذ جــاء 
الجميــع مــن أنظمــة سياســية وأوســاط 
ــُه  ــم أوج ــة، وكان لديه ــة مختلف ثقافي
تشــابٍه واختــالف فــي فهمهــم لمعنــى 

الديمقراطيــة.
قــال صديــٌق ســعودي إنَّ القــرآن 
ع المســلمين علــى التشــاور مــع  يشــجِّ
بعضهــم لحــلِّ مختلــف القضايــا. كلمــة 
ــي  ــة تعن ــة العربي ــي اللغ ــورى« ف »ش
التشــاور، ومجلــس الشــورى الســعودي 
ــة  ــا الحكوم هــو مؤسســة تســتمع فيه
إلــى آراء جميــع األطراف، ويتشــاورون 
لحــل مشــاكل التنميــة الوطنيــة وحيــاة 
النــاس. ألهمتني هذه المناقشــة بعمق، 
ودفعتنــي أيضًا إلــى الرغبة في التحدث 

عــن أفــكاري.
هــل  الديمقراطيــة؟  هــي  مــا 

ثابــٌت؟ نمــوذٌج  الديمقراطيــة 
بغــضِّ النَّظــر عــن الغنــى والفقــر، أو 
المستوى الفكري العالي والمتدني، فإنَّ 
الديمقراطيــة قيمــة مشــتركة للبشــرية 
جمعاء، وغاية موّحدة للبشر في جميع 
أنحــاء العالــم، لكــن يجــب أن ُيترك أمُر 
كيفية تحقيق هذه القيمة والغاية، لكل 
دولــة. فيحــقُّ لــكل بلد اختيــار الطريقة 
ــن  ، وم ــيَّ ــه الفعل ــب وضَع ــي تناس الت
المســتحيل أن يكوَن الجميُع متشابهين. 
ــة أنَّ  ــة القديم ــة الصيني ــي اللغ ورَد ف
»البرتقــال المــزروع فــي هواينــان هــو 
برتقــال، أمــا المزروع فــي هوايبي فهو 
ــي  ــن ف ــال. األوراق متشــابهة، لك برتق
الحقيقــة لهــا نكهــات مختلفــة«. بغــضِّ 
النَّظــر عــن التاريــخ والظــروف الوطنية 
والظــروف االجتماعيــة للــدول األخرى، 
فــإنَّ فــرَض نمــوذٍج ديمقراطــي واحــد 
ُيعــد نهجــًا غيــَر ديمقراطــي بطبيعتــه، 
وسيؤدي حتمًا إلى ظروف غير مقبولة.

ــا  ــاطة م ــرَِّر ببس ــا أْن نق ــال يمكنن ف
ال،  أم  ديمقراطيــة  دولــة  كانــت  إذا 
فقــط مــن خــالل امتالكهــا الحــق فــي 
ــاس  ــة الن ــت مهم ــإذا كان ــت. ف التصوي
هــي التصويــت، وال عالقة لهم باألشــياء 
المتبقيــة بعد التصويت، فإنَّ هذا النوع 
من الديمقراطية مجرُد إجراٍء شــكلي ال 
أكثــر. وإذا كان بلد مــا غير ديمقراطي، 
ففــي المحصلــة النهائيــة، يكــون القــول 
الفصــل بيــد الشــعب. يجــب أن يعتمــَد 
معيار قياس الديمقراطية على ما إذا كان 
لدى الشــعوب إحساٌس كاٍف بالمشاركة 
والرضــا والشــعور بالمكاســب، بداًل من 
الحكــم علــى درجــة الديمقراطيــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم بنــاًء علــى نموذِج 

ومعاييــر بلــٍد معيَّن.
ــي  ــي ه ــة الشــعب الصين ديمقراطي
ــة  ــي العملي ــة ف ــن الديمقراطي ــوع م ن
برمتهــا. وتعنــي عبــارة »الديمقراطيــة 
الشــعبية العمليــة برمتهــا« تمّتــع الناس 
الديمقراطيــة،  االنتخابــات  بحقــوق 
واتخاذ القرارات الديمقراطية، واإلدارة 
الديمقراطية، والرقابة الديمقراطية وفقًا 
للقانــون، وااللتــزام بالموقف السياســي 
المتمحــور حــول الشــعب والمتمثل في 

أنَّ الشــعَب هم ســادة البــالد في جميع 
ــا  ــية وجوانبه ــاة السياس ــاالت الحي مج
وجميــع الروابــط. ومــن تطويــر البلــد 
إلــى إدارة المجتمــع، يمكــن للنــاس 
المشــاركة مشــاركة كاملــة، ويمكــن 
تقديــر آراء النــاس تقديــرًا شــاماًل. إنَّــه 
علــى وجــه التحديــد بســبب المشــاركة 
الحقيقيــة للشــعب، والحمــاس العالــي 
للشعب للسعي إلى التنمية االجتماعية، 
ــًا مــن أن  ــن دائم ــة الصي ــت تنمي ن تمكَّ
تمضــي علــى المســار الســريع، وأن 
تصبــَح ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، 
مــع تحســن ملحــوظ فــي حيــاة النــاس، 
وبناء مجتمع مزدهر باعتدال، وبطريقة 
شــاملة وحــل مشــكلة الفقــر المدقــع. 
وعلــى وجــه التحديــد بســبب الطبيعــة 
المتمحورة حول الشــعب وفي مواجهة 
الوبــاء، أصــّرت الحكومة الصينيــة دائمًا 
على وضع ســالمة الناس وصحتهم أواًل، 
وقــادت المجتمــع بأســره للعمــل معــًا 

لهزيمــة الوبــاء.
كما يجب إضفاء الطابع الديمقراطي 
علــى العالقــات الدوليــة. فمع اســتمرار 
تعمــق العولمة، أصبح مفهــوم »القرية 

العالميــة« أكثَر وضوحًا.
طرح الرئيس الصيني شــي جين بينغ 
اقتراحــًا ببنــاء مجتمــع مصيــر مشــترك 
للبشــرية، الــذي يتوافــق مــع اتجــاه 
التنميــة للمجتمــع الدولي. بغــضِّ النَّظر 
عــن حجــم البلــد، فبصفتهــم ســكانًا في 
»القريــة العالميــة«، يجــب أن يتمتعــوا 
أيضًا بالديمقراطية، ولكلِّ شــخٍص الحُق 
في المشــاركة فــي المــداوالت وصياغة 
النظــام الديمقراطي »للقرية العالمية«. 
وفــي الشــؤون الدولية، يجــب أن يكون 
ــدة  ــو القاع ــدة ه ــم المتح ــاق األم ميث
المشــتركة، كما يجب أن يكون القانون 
الدولي أســاس النظام، وينبغي التمســك 
بمفهوم التشــاور المكثف، والمســاهمة 
المشــتركة والمنافــع المتبادلــة، ويجب 
ممارســة تعدديــة األطــراف الحقيقيــة، 
إضافــة إلــى أنَّــه يجــب تشــارك األمــن 
والتنميــة. ينبغــي الســعي إلــى تحقيــق 
ذلــك، وتشــكيل حوكمــة عالميــة أكثــر 

. شمواًل
فــي عالــم اليــوم تمتلــك البلــدان 
أنظمة اجتماعية مختلفة وآيديولوجيات 
ــة  ــة ومســتويات تنمي ــات تاريخي وثقاف
مختلفــة، ولكــن ال ينبغــي اســتخدام 
ــة لـ»خصخصــة«  ــة ذريع ــذه األنظم ه
الديمقراطية، واالنقسامات المصطنعة، 
وتشــكيل »الدوائــر الصغيرة« وسياســة 
ــم  ــمَّ العال ــات. يجــب أن يض المجموع
المســالم حضارات متنوعــة، كما ينبغي 
أن يســتوعب النظــام المســتقر أنظمــة 
مختلفــة. فقــط عندمــا تمــارس البلــداُن 
مفهــوَم االحتــرام المتبــادل والعالقــات 
الدوليــة المربحــة للجانبيــن وتعــزز 
التنسيق والتعاون، يمكُنها تعزيز التنمية 
الســلمية والصحية والمزدهرة لمجتمع 
ــر مشــترك للبشــرية.عن  عالمــي بمصي

»الشــرق األوســط«

ــًا مــن  ــر مــن ١٣٠ عام بعــد مــرور أكث
إطالق اسم المتصورة Plasmodium على 
الطفيليــات المســببة لمــرض المالريــا عــام 
١٨٩٠، حصــل العالــم اآلن علــى أول لقــاح 
ــع أن  ــات، وم ــك الطفيلي ــد ضــد تل معتم
العديــد مــن الباحثين فــي المالريــا احتفوا 
ــروا عــن  بهــذا التطــور، إال أن آخريــن عّب
مخاوفهــم تجــاه اســتخدام لقــاح متوســط 

لفاعلية. ا
فــي الســادس مــن أكتوبــر، أعطــت 
منظمــة الصحــة العالمّيــة )WHO( الضوء 
األخضر للقاح المســمى  RTS.S، وأوصت 
باســتخدامه على نطاق واســع بين األطفال 
دون ســن الخامســة في أفريقيــا، التي ُتَعدُّ 
موطــن أخطــر طفيليات مالريــا، المعروفة 
 Plasmodium باسم الُمَتَصوِّراِت الِمْنَجِليَّة

.falciparum
ويقول تيــدروس أدهانوم غيبريســوس، 
المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالمّيــة، 
فــي مؤتمــر صحفــّي لإلعــالن عــن اعتمــاد 
اللقــاح: “إن لقــاح المالريــا RTS.S -الذي 
اســتغرق إعداده ٣٠ عاًما- ُيغيِّر من مســار 

تاريــخ الصحــة العاّمة”.
لهــذا اللقــاح فاعليــة متوســطة مقارنــًة 
بلقاحــات أخــرى لألطفال، إذ يمنع حدوث 
حوالــي ٣٠% مــن حــاالت المالريــا الخطرة 

بعــد سلســلة مكونــة مــن أربــع جرعات.
ومع ذلك، فإن إحدى دراســات األنماط 
ــع  ــى من ــادر عل ــاح ق ــى أن اللق ــير إل تش
٢٣ ألــف وفــاة بيــن األطفــال ســنويًّا، إذا 
ُأعطيــت سلســلة الجرعــات كاملــًة لجميــع 
األطفــال فــي الــدول ذات النســب األعلــى 
مــن إصابــات المالريا، وهو تغيُّــر كبير في 
حصيلــة الوفيــات الهائلــة بســبب المــرض، 

التــي بلغــت ٤١١.٠٠٠ وفــاة عــام ٢٠١٨.
يــدرس قادة الدول األفريقية حاليًّا مدى 
ضرورة إعطاء اللقاح وكيفّية توزيعه، على 
ســبيل المثــال فــي مالــي، يقــول أالســاني 
ديكو، الباحث في المالريا بجامعة باماكو، 
لدوريــة Nature  إنــه بعــد إعــالن منظمة 
الصحــة العالميــة اعتمــاد اللقــاح مباشــرًة، 
تواصلــت معــه وزيــرة صحــة مالي لتســأله 
عمــا تحتــاج إليــه الدولــة للحصــول علــى 
اللقــاح، ويضيــف: “أخبرتهــا بأننــا نحتــاج 
أن نضغــط كدولة وعلى أعلى المســتويات 
فــي حكومتنــا، إلتاحــة هــذا اللقاح بســعٍر 

زهيــد فــي أقــرب وقــت ممكن”.
جهود استمرت لثالثة عقود

طــوَّر الباحثون لقاح RTS.S -المعروف 
ــكيريكس”  ــاري “موس أيضــًا باســمه التج
Mosquirix-  واختبــروه منــذ عام ١٩٨7، 
بتكلفــة تتجــاوز 7٥٠ مليــون دوالر، وقــد 
تولَّى تمويل هذا المشــروع بشكٍل أساسّي 
كلٌّ مــن مؤسســة بيــل وميلينــدا جيتــس، 
ومقرهــا مدينــة ســياتل بواليــة واشــنطن 
األمريكية، وشركة األدوية “جالكسو سميث 

كالين” GlaxoSmithKline، ومقرها مدينة 
لنــدن بالمملكــة المتحدة.

ورغــم انتهــاء التجــارب اإلكلينيكية عام 
٢٠١٥، فقد أوصت منظمة الصحة العالمّية 
حينها بإجراء دراســات استكشــافية لتحديد 
جــدوى وأمــان اللقــاح متعــدد الجرعــات 

خــارج نطاق التجــارب اإلكلينيكية.
ســاعد التحالــف العالمــّي للقاحــات 
والتحصيــن “جافــي Gavi”، وهــو شــراكة 
صحّية مقرها مدينة جنيف بسويســرا، في 
تمويــل البرامج االستكشــافية، التي وزعت 
٢.٣ مليــون جرعــة مــن اللقــاح فــي غانــا 
وكينيــا وماالوي، ويذكــر التحالف أنه وفًقا 
لهذه الدراسات فقد انخفضت نسبة الحجز 
بالمستشــفيات بســبب اإلصابات الشــديدة 
بالمالريا بنســبة حوالــي ٣٠%، منحت هذه 
ــة  ــة الثق ــة العالمي ــة الصح ــج منظم النتائ
ــة بإعطــاء أربــع جرعــات  ــة للتوصي الكافي
مــن اللقــاح لألطفــال الذيــن يعيشــون فــي 
المناطق ذات النسب المتوسطة والمرتفعة 

مــن اإلصابــة بالمالريا.
قــد  الــدول  إن  يقــول  ديكــو  أن  إال 
تحقــق انخفاضــات أكبــر في نســب الحجز 
بالمستشــفيات والوفيات من خالل التوزيع 

المخطــط، خصوصــًا لتلــك اللقاحــات.
في شــهر أغســطس نشــر ديكو وزمالؤه 
نتائــج دراســة إكلينيكيــة توصلــت إلــى أن 
لقــاح RTS.S  قلــل مــن وفيــات المالريــا 
فــي األطفــال بنســبة 7٣%، وذلــك عندمــا 
تلّقــى األطفــال ثــالث جرعات قبل موســم 
األمطــار -وهــو موســم ارتفــاع اإلصابــات 
بالمالريا- كما تلقوا جرعًة رابعة وخامســة 
قبــل موســم األمطــار في الســنوات التالية، 
ومن الملحوظ أن هذا قد تم بالتوازي مع 
ى الوقاية الكيميائية الموسمية  طريقٍة ُتَسمَّ
ضــد المالريــا، مــن خاللهــا يتلقَّــى األطفال 

ــا بشــكٍل  ــًة مضــادًة للمالري األصحــاء أدوي
شــهرّي للوقايــة مــن المرض.

لكــن باإلضافــة إلى مســألة كيفّية إعطاء 
اللقــاح، ثّمــة تســاؤل آخــر تحتــاج الــدول 
إلــى اإلجابة عنه، وهو تكلفة شــراء اللقاح 
وتوزيعــه، وما إذا كانــت األطراف المانحة 

ل التكاليف. مســتعدًة لتحمُّ
وقــد أصــدرت الشــركة المصنِّعــة للقاح 
»جالكســو ســميث كالين« بياًنا تتعهد فيه 
بتوفير ١٥ مليون جرعة سنويًّا بسعر أعلى 
ــه  ــاج، إال أن ــاًل فقــط مــن تكلفــة اإلنت قلي
ســيكون مــن الضــرورّي إنتــاج حوالي ١٠٠ 
مليــون جرعة ســنويًّا في حــال الحاجة إلى 
إعطــاء اللقــاح لجميــع األطفال فــي الدول 

ذات نســب اإلصابة المرتفعة.
ــراءات  ــى اإلج ــاح عل ــى اللق ــل يطغ ه

ــة؟ ــة الحالي الوقائي
الباحثيــن أن يطغــى  يخشــى بعــض 
الحمــاس المفــرط بشــأن اللقــاح علــى 
اإلجــراءات الحاليــة لمكافحــة المالريــا، 
التــي ال تتلقــى تمويــاًل كافيــًا بالفعــل، 
ــج مكافحــة الحشــرات،  ــا برام ــن بينه وم

واألنظمــة الصحّيــة الفعالــة.
بتكلفــة محتملة تبلغ حوالي ٥ دوالرات 
للجرعــة، يشــير الباحثــون إلــى أن تكلفــة 
طــرح اللقــاح وتوزيعه ســتبلغ حوالي ٣٢٥ 
مليــون دوالر للتطعيــم ســنويًّا، وذلــك فــي 
عشــر دول أفريقّيــة ذات نســب إصابــة 
مرتفعــة بالمالريــا، كمــا يوضحــون أنه في 
بعــض هــذه الــدول تعرضــت اإلجــراءات 
األخــرى لمكافحــة المالريا للفشــل بســبب 

ــص الدعم. نق
يقــول بــادارا سيّســي، الباحــث فــي 
المالريــا بمعهــد البحوث الصحّيــة والرقابة 
والتدريب الوبائّي بمدينة داكار بالسنغال: 
“أحتــرُم الباحثيــن المســاهمين فــي هــذا 

المجهــود الضخــم، إال أن الواقــع هــو أنــه 
ــة إلــى هــذا  ــه أمــوال طائل قــد تــم توجي
اللقــاح، حتــى وإن كانــت نتائج الدراســات 
ُمْحِبطة”، وُيضيف: “ال أعتقد أن األمريكيين 

قــد يقبلــون بلقــاح نســبة كفاءتــه ٣٠%”.
رغــم ذلــك، يقول سيّســي هــو وجيمس 
ــدي  ــات األوغن ــم الوبائي ــا، عاِل تيبينديران
ــدن: إن  ــي لن ــا ف باتحــاد مكافحــة المالري
لقــاح RTS.S قــد يكــون ذا أثــر بــارز فــي 
ــه  ــا أن بعــض المناطــق، ويؤكــد تيبينديران
ــالت  ــب إطــالق حم ــك يتوجَّ ــق ذل لتحقي
عة، حتى ال تعوق المعلومات  إعالمية موسَّ

المغلوطــة توزيــع اللقــاح.
ــاس  ــاءل الن ــا: “سيتس ــول تيبينديران يق
عــن ســبب التقديــم المفاجئ للقــاح عمره 
ــه  ثالثــون عامــًا ذي كفــاءة جزئيــة، وموجَّ
إلــى األفارقــة فقــط، خــالل الجائحــة، إن 
المعلومــات المغلوطــة التــي انتشــرت عن 
لقــاح “كوفيــد ١٩” تعلِّمنا أننــا ال يجب أن 

نســتخّف بالثقــة المجتمعيــة”.
ورغــم الطريــق الطويل أمــام اللقاح، إال 
أن تيبينديرانــا وباحثيــن آخريــن ممتنــون 
لقــرار منظمــة الصحــة العالميــة، إذ يقول: 
“مــع الدمــار الــذي أحدثــه “كوفيــد ١٩”، 
ومــع تباطــؤ التقدم فــي مكافحــة المالريا، 
ــات  ــة طفيلي ــور مقاوم ــار عــن ظه واألخب
المالريــا ضــد األدويــة المضــادة لهــا، فمن 
ع أن نرى بعض األخبار اإليجابّية”. المشــجِّ

عن »ســاينتافيك أميريكان«

العلماء يرحبون بالموافقة التاريخية على لقاح المالريا وينبِّهون إلى التحّديات المقبلة

اللقاح قادر على منع 23 ألف 
وفاة بين األطفال سنويّاً إذا 
أعطيت سلسلة الجرعات بالكامل

آمي ماكسِمن
صحفية علمية

تشن وي تشينغ
السفير الصيني لدى السعودية

تنّوع العالم بحاجة إلى أنماط متعددة من الديمقراطية
فرض نموذٍج ديمقراطي واحد 
يعد نهجًا غير ديمقراطي بطبيعته 
وسيؤدي حتمًا إلى ظروف غير مقبولة

تشــكل األرقــام دليــاًل وشــاهدًا كبيرًا على قــوة العالقات بيــن الدول، 
وهــي لغــة واضحــة بحــد ذاتهــا ومعيــارًا للشــراكات الكبــرى، ومن ذلك 
مــا تشــكله العالقــات بيــن دولتــي اإلمــارات وروســيا االتحاديــة مــن 
ترجمــة للحــرص المتبــادل علــى تعزيزهــا وتمتينهــا واالرتقــاء بها، وفي 
لغــة األرقــام يظهــر الجانــب االقتصــادي شــديد األهميــة كونــه رافعــة 
للكثيــر مــن القطاعــات ويحقــق جانبــًا كبيــرًا مــن الخطــط التــي يتــم 
العمــل عليهــا، وهــو مــا بينــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي 
»رعــاه اهلل«، خــالل اســتقبال معالــي ميخائيــل ميشوســتين رئيس وزراء 
جمهوريــة روســيا االتحاديــة فــي مقــر »إكســبو«، إذ عبــر ســموه عــن 
مــدى مــا تتميــز بــه العالقــات بالقــول: »عالقاتنــا مــع روســيا متميــزة، 
٨٠% من االســتثمارات العربية في روســيا إماراتية و٩٠% من استثمارات 
روســيا فــي العالــم العربــي فــي االمــارات. لدينــا ٤٠٠٠ شــركة روســية 

ونحــن الشــريك التجــاري األكبــر لروســيا خليجيــًا«.
إذ أن اإلمــارات أكبــر شــريك تجاري خليجي لروســيا بنســبة ٥٥% من 
إجمالــي التجــارة الروســية الخليجيــة، والتبــادل التجــاري غيــر النفطــي 
خــالل النصــف األول مــن العــام ٢٠٢١ بلــغ نحــو ٢ مليــار دوالر، بنمــو 
تجــاوزت نســبته ٨٠% مقارنــة مــع الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي.. 
ــراكة  ــوة الش ــن ق ــام ع ــة األرق ــه لغ ــا تعكس ــًا مم ــب أيض ــذا جان وه
التــي تشــهد حرصــًا متبــاداًل علــى االرتقــاء بهــا لمــا يواكــب تطلعــات 
القيــادات فــي البلديــن الصديقيــن ولتحقيــق مصالــح شــعبيهما، خاصــة 
فــي ظــل ما يميــز العالقــات االســتراتيجية من احتــرام متبادل وتنســيق 
مشــترك فــي الكثيــر مــن القطاعــات وتعاون علــى أعلــى الدرجات وفق 
ــة  ــاحة الدولي ــى الس ــر عل ــل الكثي ــة فع ــن بإمكاني ــية تؤم إرادة سياس
والتعامــل مــع األزمــات التــي تشــهدها عــدد مــن المناطــق، مــن خــالل 
ــادل لوجهــات النظــر وتغليــب الحــرص علــى  ــة وتب مباحثــات متواصل
تعزيــز التفاهمــات وفــق مــا تمثلــه الشــراكة االســتراتيجية مــن أهمية.
العالقــات اإلماراتيــة والروســية تشــكل ثقــاًل اســتراتيجيًا كبيــرًا علــى 
الســاحة الدوليــة، مــع التأكيــد الدائــم علــى أهميــة الســالم والتعامــل 
بوضــوح مــع كافــة الملفــات وتأكيــد أهميــة التعــاون الدولــي وآثــاره 
التــي يمكــن أن تنعكــس باإليجاب على المســتويات كافة، وهي تجســد 
اإليمــان المشــترك بضــرورة العمــل بــكل فاعليــة والحرص علــى تحقيق 
نقــالت أكبــر مــن حيث تعميــق التعــاون والعالقات التي تعتبــر نموذجًا 
حضاريــًا بيــن الــدول الخليجيــة والعربيــة مــن جهــة، وروســيا مــن جهة 
ثانيــة، خاصــة أنهــا تعــود لعقــود طويلــة ومبنية علــى الصداقــة والعمل 
الهــادف لتحقيــق مصالــح جميــع األطــراف والتوجــه منهــا بــرؤى ثابتــة 

نحــو المســتقبل الــذي يهــم الجميع.

اإلمارات وروسيا شراكة استراتيجية متميزة 

يومية سياسية مستقلة

اإلمــارات »أيقــونـة« العـــالــم

فتحــت احتفــاالت الدولــة بعيــد االتحــاد 
الخمســين الذي ما زلنا نعيش أفراحه هذه 
األيــام، البــاب واســعًا أمــام خيــاالت النــاس 
والمحللين في بقاع األرض لمحاولة تفســير 
مــا يحــدث فــي دولــة اإلمــارات ســواًء مــن 
حيــث اإلنجــازات التي تحققــت وما تخطط 
له للخمســين القادمــة، أو من حيث الخيال 
التنمــوي الــذي يســيطر علــى تفكيــر قــادة 
ــاد  ــن االتح ــالن ع ــذ اإلع ــة من ــذه الدول ه
فــي الثانــي مــن ديســمبر عــام ١٩7١ إلــى 
اليــوم بــل والمســتقبل، ألن مــا حصل يعجز 
علــى العقل اإلنســاني تصديقه أو اســتيعابه 

بسهولة.
ــة  ــا النهضوي ــارات وتجربته ألهمــت اإلم
المشتغلين في الفن واألدب بكافة أنواعهم 
فخرجــت كلمــات شــعرية وألحــان تتغنــى 
بــأن كلمــة »المســتحيل« نفســها لــم تعــد 
ــن  ــس م ــى هــذه األرض لي ــى عل ــا معن له
الناحيــة النظريــة فقط بــل إن أحالم وأفكار 
مؤســس دولــة االتحــاد المغفــور له الشــيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، 
تحولــت إلــى واقــع معــاش يــراه اإلنســان 

بطريقــة يــكاد ال يصــدق مــا يحــدث خاصة 
ممــن عايشــوا األيــام األولــى لالتحــاد ومــن 
ــة اإلمــارات فــي إكســبو  ــاح دول ــزور جن ي
٢٠٢٠ دبــي ويطلــع علــى األفــالم الوثائقيــة 
ــو كان  ــى ل ــاد حت ــى لالتح ــل األول للمراح

مــن أبنــاء الدولــة فإنــه ســوف يســتغرب.
وصل األمر ألن تتوج اليونسكو المنظمة 
الثقافيــة التابعــة لألمم المتحــدة يوم الثاني 
مــن ديســمبر ليكــون يومــًا للمســتقبل فــي 
إشــارة إلــى أن هــذه الدولــة تســتفيد مــن 
تاريخهــا لصناعــة مســتقبل اإلنســانية منــذ 
ــش  ــا ال تعي ــها ولكنه ــوم األول لتأسيس الي

فــي الماضــي.
مــن العــام القــادم ســيكون الثانــي مــن 
ديســمبر فــي »رزنامــة« العالــم لالحتفــال 
مــع دولــة اإلمــارات كل عــام باعتبــاره يومًا 
لتحفيــز الخيــال اإلنســاني فــي بقــاع العالم 
مــن أجــل التفكيــر فــي المســتقبل ألســباب 
متعــددة ربمــا أهمهــا أن طبيعــة التحوالت 
العالمية والتحديات لم يعد يناسب معالجتها 
ومواجهتهــا باألســاليب التقليديــة بقــدر مــا 
تحتــاج إلــى »الخــروج مــن الصنــدوق« 

والبحــث عــن الطــرق المناســبة لألزمــات 
الجديدة وهذا ال يمكن حدوثه دون الخيال 
العلمــي أو مــا بــات يعــرف علميــًا بالــذكاء 
ــه  ــز علي ــم التركي ــا يت االصطناعــي وهــو م
لــدى كل الــدول المتقدمــة والتــي تحــاول 
مواكبــة التغيــرات غير الثابتــة وإنما تتحرك 

بشــكل مســتمر وســريع. 
لقــد وضعــت اإلمــارات تصــورًا لتجربتها 
التنمويــة البعض اعتبرها خيــال غير واقعي 
ويجــب علينــا كإماراتيين أن نجد لهم العذر 
ألنــه مــا يتم غيــر طبيعــي، والبعــض أعتقد 
أنها وقتية وال يمكن لها االستمرار، وهؤالء 
يراجعون أنفســهم اليــوم وعليهم فعل ذلك 
ألن نظرتهــم كانــت قصيــرة فــي طموحــات 
قادة اإلمارات التي كونت لنفســها نموذجها 
الخــاص الخارج عن المنهج التقليدي المتبع 
فــي نســخ أو نقل تجــارب مجتمعات أخرى 
ــة،  ــي عصــر النهضــة العربي ــا حــدث ف كم
انطالقــًا مــن قناعة الدولة بــأن لكل مجتمع 
ــاءت  ــا فج ــح لغيره ــي ال تصل ــه الت تجربت
التجربــة غنيــة وملهمة بــل ومؤثرة فصارت 
تســتقطب النجاحــات لــكل عمــل تقــوم بــه 
وفي الوقت نفســه تجــذب أنظار المراقبين 
إليهــا والــكل بــدأ يتحــدث عنهــا، باعتبارهــا 
عمــاًل غيــر عــادي وينبغي التوقــف أمامه. 

تحــاول اإلمــارات التركيــز على فلســفتها 
التنمويــة الخاصة التي تختلف عن اآلخرين 
بأن اإلنســان هو محور كل األعمال فتخلت 
عــن التفكيــر فيما يؤدي إلى نتيجة عكســية 

مــن أزمــات وخالفــات سياســية وخرجــت 
بــأن تكــون دولــة متفــردة حتى لــو قارناها 
بالمجتمعــات الناهضــة مثل اليابــان وكوريا 
الجنوبيــة باعتبارهــا مجتمعــات كانت لديها 
ــة  ــات العملي ــاري والمقوم ــاس الحض األس
للدولــة ولكن هنــا كانــت اإلرادة والعزيمة 
فكانــت هــي األقــوى واألصــدق واإليمــان 
بالنجــاح وتحقيــق الهــدف، لذا الــكالم على 
أن الخمســين عامــًا فتــرة قصيــرة فــي دولة 

اإلمــارات: حقيقية.
هنــاك أهــم مــن كل مــا تم ذكــره أعاله، 
يحــدث أمام الســاحة العالميــة وهو وضوح 
ــة والشــفافية فيمــا تخطــط  ــة الكامل الرؤي
لــه فــي المســتقبل لمــن يريــد االســتفادة 
اإلمــارات  بعــد أن أصبحــت  ومواكبتهــا 
أفكارهــا  وضعــت  للمســتقبل،  أيقونــة 
ومبادئهــا حــددت خاللها طريقها الســتمرار 
إنجازاتهــا وكيــف يمكــن تحقيقهــا وكيــف 
لهــا أن تتســاعد مــع اآلخريــن فــي تحقيــق 
ــاس أي  ــا أس ــن باعتبارهم ــتقرار واألم االس

قصــة تنمويــة.

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي 

اليونسكو تتوج الثاني من ديسمبر 
ليكون يومًا للمستقبل في إشارة 
إلى أن اإلمارات تستفيد من 
تاريخها لصناعة مستقبل اإلنسانية

اإلمارات سابقت السنوات 
الضوئية ونافست الدول 
الكبرى لتكون الخمسون 
عامًا حصيلة للتقدم

اإلمارات.. البعد الخامس ينير المستقبل

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
سابقت السنوات الضوئية ونافست الدول 
الكبــرى لتكــون الخمســون عامــًا حصيلــة 
للتقــدم والتقــدم ثــم التقــدم بســرعة ال 
ــى وجــه الكــرة  ــا أي ســرعة عل تضاهيه
األرضيــة، دولــة اإلمــارات نقبــت األرض 
فحصــدت ذهبــًا وصنعــت تاريخــًا علــى 
األرض، وفــي الفضــاء؛ فاليوبيــل الذهبــي 
ــة  ــا الثق ــل إرادة تتقدمه ــددًا، ب ــس ع لي
ــًا  ــأن تكــون حدث والعزيمــة والطمــوح ب
صارخًا ال تســعه رحابة السماء وال توقفه 
نجاحــات، فدولــة اإلمــارات تمثــل البعــد 

الخامــس ولهــا القــدرة على التحــرك إلى 
أي نقطة، ويمكنها أن تعود إلى الماضي 
أو تتجــه إلــى المســتقبل فــإن اختــارت 
ــى  ــرص عل ــد تح ــي بالتأكي ــي فه الماض
أن تســتعجل المســتقبل وإن اختــارت 
المســتقبل فسيســتقبلها الطمــوح الجامح 
ليدفعهــا نحــو تقدم ال تســتوعبه العقول. 
دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل ٥٠ 
عامــًا حققت كثيرًا مــن النمو واالزدهار، 
دول كثيرة ال تســتطيع أن تنافســها، ولن 
تحقــق هــذا اإلنجــاز إال بعــد قــرن فمــا 
تحقــق ليــس بفضــل المــوارد الطبيعيــة، 

بقــدر اإليمــان بالمــوارد البشــرية التــي 
تتمتــع بنظــرة مســتقبلية تفوق عشــرات 
السنين يسبقهم رؤية قادة دولة اإلمارات 
الطموحــة ودور االتحاد في توحيد العزم 
واإلقــدام علــى أن يكونــوا حصنــًا منيعــًا 

ضــد أي عــدوان وقــوة عاليــة الشــأن.
عندمــا ُتذكــر دولــة اإلمــارات العربيــة 
المحافــل  مــن  كثيــر  فــي  المتحــدة 
والمناسبات ال بد من أن نستذكر المغفور 
لهما بإذن اهلل الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان والشــيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 
»طيــب اهلل ثراهمــا« علــى استشــرافهما 
مســتقبل اإلمــارات؛ فطموحهمــا لم تكن 
مبانــي فقــط بل اتحاد مــن أجل أن تصل 
إلــى آفــاق الفضــاء الواســع وتكنولوجيــا 
بــال حــدود لتكــون اإلمــارات مركــزًا لكل 
ــم والعلمــاء  تقــدم وتطــور ومــالذًا للعل
حمــل هــذه األحــالم »عيــال زايــد« كافة 
مــن حــكام وقــادة وشــعب لتصبــح تلــك 

األمنيــات واقعــًا ملموســًا تفخــر العروبــة 
بتلــك اإلنجــازات العظيمــة وتشــاطرهم 
ــة  ــت دول ــى أصبح ــل حت ــع الجمي الواق
ــي  ــل العرب ــي قب ــم األجنب ــارات حل اإلم

والصغيــر قبــل الكبيــر.
المرصــع  الذهبــي  يوبيلهــا  فــي 
باإلنجــازات الباهــرة نهنئ قيادة وشــعب 
اإلمارات بعيد االتحاد الخمســين كل عام 
واإلمــارات فــي تقــدم ومســتقبل زاخــر 

بــكل مــا هــو جميــل.

فاطمة الصديقي
كاتبه بحرينية
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منصات المحتوى الرقمي تتبنى 9 مواهب متميزة من بين 100 منتسب للبرنامج
جناح الشباب في إكسبو يستضيف ملتقى أعضاء برنامج »بودكاست الشباب العربي«

»مبادلة« ومسؤولون فرنسيون يشيدون بالتعاون 
االقتصادي االستراتيجي بين اإلمارات وفرنسا

الطاير: ثقافة التطوع متأصلة في المجتمع اإلماراتي

خالل مشاركتها كراٍع بالتيني في مؤتمر الشرق األوسط للحديد والصلب 2021
حديد اإلمارات تناقش مستقبل صناعة الصلب في المنطقة في مرحلة ما بعد الجائحة

ــى أرض  ــباب عل ــاح الش ــتضاف جن اس
ملتقــى  فعاليــات  دبــي،   2020 إكســبو 
“البرنامــج التدريبــي لبودكاســت الشــباب 
العربي” الذي نظمه مركز الشــباب العربي 
بالشــراكة مــع أبــرز المؤسســات العربيــة 
ــوى  ــاج المحت ــة بإنت ــة المتخصص والدولي
الصوتــي، لتمكين الشــباب بأحدث تقنيات 
ومهــارات صناعــة محتــوى البودكاســت 
فــي  مســاهماتهم  ولتعزيــز  اإلبداعــي، 
إثــراء المحتــوى العربــي الهــادف لمئــات 
مالييــن المســتمعين، وإيصــال أصــوات 
ــن وأفكارهــم المبتكــرة  الشــباب المبدعي

ــن خــالل البودكاســت. م
وقدم المتنافســون 20 مشــروعًا إبداعيًا 
تأهلــوا للمرحلــة النهائيــة مــن أصــل 100 
مشــروع مشــارك حيــث عرضــوا ملخصات 
مشاريعهم أمام لجنة تقييم ضمت ممثلين 
عــن أكاديميــة ســكاي نيــوز عربيــة ومنصة 
أنغامــي، ومنصــات محتوايــز، ومســتدفر، 
وفيلســوف، والجمهور، وصــوت، وكيرننج 
كلتشــرز، ومنصــة الراوي للكتــب الرقمية.
وفــاز باختيار لجنة التحكيم التي ضمت 
ــي  ــن المؤسســات الشــريكة ف ــن ع ممثلي
البرنامــج تســع مشــاركات شــبابية عربيــة 
مميــزة، والذيــن ســتحظى مشــاريعهم 
المبتكرة بدعم ورعاية من منصات أنغامي 
ومحتوايز وستوديو الجمهور، لتحويلها إلى 
مشاريع ريادية فاعلة ومستدامة من خالل 
توفيــر البنيــة التحتيــة والتدريــب والدعــم 

الفنــي المطلــوب لتعزيز انتشــارها.
وقالــت معالي شــما المزروعــي، وزيرة 
ــس  ــب رئي ــباب نائ ــؤون الش ــة لش الدول
مركــز الشــباب العربي: “االقتصــاد الرقمي 
والمعرفي واإلبداعي هو اقتصاد المستقبل 
بمــا فيــه مــن فــرص جديــدة واعــدة لمــن 
ــن خــالل  ــا. وم ــارات ويتقنه ــك المه يمتل
البرامــج والمبادرات التخصصية التي تطّور 

قدرات الشــباب وتمّكنهم من مهارات مثل 
صناعــة المحتــوى الرقمــي، يمكــن تطويــع 
هــذا االقتصــاد لصالــح اقتصاداتنا وشــبابنا، 
ويمكننــا االســتثمار في أنماطــه الجديدة.” 
ــي شــما المزروعــي أعضــاء  ــأت معال وهّن
النســخة التأسيســية من البرنامج التدريبي 
ــم  ــي بإنجازه ــباب العرب ــت الش لبودكاس
مؤكــدًة أن مــا يميــز البودكاســت في عالم 
المحتــوى الرقمــي الهائــل اليــوم هــو أنــه 
ــتمع  ــر المس ــب فك ــر يخاط ــيط مباش وس
وعقلــه، ويعتمد في نجاحه على المحتوى 
القــوي، المبني على المعرفــة والمصداقية 
والتنــوع والشــمول واالنفتاح على مختلف 
اآلراء فــي الطــرح. وهــذا يجعلــه، منبــرًا 
للشــباب العربــي إليصــال صوتــه والتعبيــر 
ــل  ــق دخ ــة، وتحقي ــن جه ــه م ــن نفس ع

ومســيرة مهنيــة مــن جهــة ثانيــة.
وقالــت معاليهــا خــالل كلمــة لهــا فــي 
جنــاح الشــباب:”إن أحــد أبــرز مؤشــرات 
النجــاح كان هــو ما صنعه أعضــاء البرنامج 
الــ100 شــاب وشــابة من 18 دولة عربية، 
اليــوم محتــوى عربــي  الــذي ينتجــون 
شــبابي خالــص فــي الوقــت الــذي يعانــي 
ــة  ــي مــن فجــوة عميق ــم العرب ــه العال في
فــي إنتــاج المحتــوى العربــي الرقمــي، وال 
يعكــس المحتــوى الحالي حجــم وتطلعات 
المســتخدمين باللغة العربيــة. هذا اإلنتاج 
الــذي يتحــدث بصــوت هــو بمثابــة بصمــة 
ــف  ــى مختل ــباب عل ــا الش ــتفيد منه سيس

المنصــات”.
ــم  ــة دع ــى أهمي ــا عل ــدت معاليه وأك
مختلــف القنــوات الشــبابية المتميــزة، 
ــات  ــات والمنص ــة المؤسس ــكرت كاف وش
التي دعمت البرنامج التدريبي لبودكاســت 
الشــباب العربي منّوهة بالتعاون المشترك 

ــي. ــن الشــباب العرب لتمكي
ــري،  ــعيد النظ ــعادة س ــال س ــدوره ق ب

مديــر عــام المؤسســة االتحاديــة للشــباب 
ــز  ــتراتيجية بمرك ــذي لالس ــس التنفي الرئي
الشباب العربي: “إقبال نخبة من المبدعين 
الشــباب علــى االلتحــاق بالــدورة األولــى 
من البرنامج التدريبي لبودكاســت الشباب 
العربــي مــن 18 دولــة عربية تأكيــد جديد 
علــى أهمية هــذا التوجه لتمكين الشــباب 
فــي أوطانهــم ومؤشــر علــى الطلــب علــى 
هــذا النوع مــن المهارات للشــباب العربي 
الــذي يتطلــع إلــى إنجــاز محتــوى إبداعــي 
متقدم.” وأضاف النظري: “أعضاء البرنامج 
تعلموا مبادئ ومهارات البودكاست الناجح، 
ــي  ــجيل ف ــتوديو تس ــيس س ــات تأس وآلي
المنــزل، وفنون التعليق الصوتي، كما قّدم 
البرنامــج أيضــًا فرصة حصريــة للموهوبين 
الشــباب لتعّلــم اســتراتيجيات إعــداد خطة 
العمــل، وتطويــر اإلنتــاج التقنــي، ووضــع 
خطــط النشــر والتســويق للمحتــوى الــذي 
يقدمونــه لتحويــل أفكارهــم إلــى مشــاريع 
رياديــة.” وأشــاد النظــري بتعاون الشــركاء 
مــع البرنامــج الذيــن ســاهموا فــي تمكيــن 
ــارات  ــة الشــابة مــن مه المواهــب العربي
ــوى  ــة المحت ــال صناع ــي مج ــة ف تخصصي
ــركائنا  ــع ش ــا م ــا : عملن ــي مضيف اإلبداع
علــى تحويل شــغف الشــباب إلى مشــاريع 
رياديــة وســنواصل العمــل مــع المتميزيــن 

لتعزيــز اســتدامتها ونموها”.
ويدعم البرنامــج التخصصي النوعي من 
مركــز الشــباب العربــي تمكيــن المواهــب 
صناعــة  مجــال  فــي  الشــابة  العربيــة 
البودكاســت، التــي تشــهد صعودًا مســتمرًا 
وتضاعــف أعــداد منصاتهــا عالميــًا بســرعة 
ــر “بودكاســت  ــث يشــير تقري ــة، حي هائل
إنســايتس” لعــام 2021 إلــى وجــود أكثــر 
مــن مليوني بودكاســت نشــط فــي العالم، 
ــون حلقــة بودكاســت  ــر مــن 48 ملي وأكث

فــي الفضــاء الرقمــي. وام

قــال معالــي خلــدون خليفة 
المنتــدب  العضــو  المبــارك، 
والرئيــس التنفيذي للمجموعة 
االتفاقيــات  ان  مبادلــة  فــي 
االســتثمارية الجديــدة التــي 
أمــس  مبادلــة   « أبرمتهــا 
األول خــالل زيــارة الرئيــس 
ــرون  ــل ماك ــي إيمانوي الفرنس
للدولــة تعتبر امتــدادًا للتعاون 
االقتصادي االستراتيجي القائم 
بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحدة والجمهورية الفرنسية 
وإضافــة إلــى الســجل الحافــل 
من مشــاريع التمويــل الناجحة 
ــركائنا  ــع ش ــا م ــي نفذناه الت
ــذه  ــا. إن حجــم ه ــي فرنس ف
قناعتنــا  االتفاقيــات يعكــس 
بوجود فرص كبيرة لالســتثمار 
في االقتصاد الفرنســي، والذي 
ــن  ــدة م ــة جدي ــل مرحل يدخ
ــكار. ــى االبت ــم عل النمــو القائ

مبادلــة  شــركة  وكانــت 
لالستثمار قد أبرمت اتفاقيتين 
األولــى مــع البنك االســتثماري 
الوطني الفرنســي »بي بي آي 
فرانس« بهدف تعزيز الشراكة 
ــا  ــة بينهم ــتثمارية القائم االس
بتخصيــص تمويل إضافي قدره 
4 مليــارات يــورو، يســاهم كل 
طــرف بمليــاري يورو. وســيتم 
ــل اإلضافــي  ضــخ هــذا التموي
خالل الســنوات العشر القادمة 
في شــراكة الصندوق الفرنسي 
اإلماراتي وشراكة االبتكار. وتم 
تخصيــص مبلغ 3.2 مليار يورو 
ــدوق الفرنســي  لشــراكة الصن
اإلماراتي، والتي تستهدف دعم 
المشاريع والشركات الفرنسية 
التــي تمتلــك إمكانيــات واعدة 
للنمــو، وذلــك إمــا مباشــرة أو 
من خالل صناديق اســتثمارية. 
ــي  ــكار، والت ــراكة االبت ــا ش أم
تركز على شركات التكنولوجيا 
الشــركات  دعــم  وصناديــق 
الناشــئة في فرنسا فقد خصص 

لهــا مبلــغ 0.8 مليــار يورو.
أمــا االتفاقيــة الثانية، والتي 
ــة ووزارة  ــن مبادل ــت بي أبرم
االقتصــاد والماليــة الفرنســية، 
يتيــح  عامــًا  إطــارًا  فتوفــر 
للصناديــق المرتبطــة بحكومــة 
أبوظبــي إمكانية اســتثمار 1.4 
يــورو فــي صناديــق  مليــار 
ــا  ــا أو لديه ــي فرنس ــل ف تعم
ــاط باالقتصــاد الفرنســي.  ارتب
الصناديــق  االتفــاق  ويخــدم 
التي تســتثمر فــي كل قطاعات 
االقتصــاد الفرنســي، بمــا فــي 
ذلــك القطاعــات االســتراتيجية 
مثل الطاقة وأشــباه الموصالت 

والفضــاء.
وأوضــح معالــي خلــدون 
بهــذه  المبــارك  خليفــة 
إعــالن  بعــد  انــه  المناســبة 
ســنتمكن  االتفاقيــات  عــن 
مــن تســريع اســتثماراتنا فــي 
القطاعــات الحيويــة التي تقود 
ــك نســاهم  هــذا النمــو، وبذل
فــي تقويــة الروابــط التجاريــة 
بيــن دولــة اإلمــارات وفرنســا 
وتعزيــز النمــو االقتصادي لكال 
البلديــن علــى المــدى الطويل.

مــن جانبــه قــال معالــي 
برونــو لوميــر، وزيــر االقتصــاد 
والماليــة واإلنعــاش الفرنســي: 
»أود أن أتقــدم بالشــكر لــكل 
مــن »مبادلــة« و«بــي بــي آي 
فرانس« بمناسبة تمديد شراكة 
ــة  ــتثمار المشــترك القائم االس
بينهمــا. يأتي هــذا التمديد في 
وقــت بدأ فيه ضخ االعتمادات 
الخاصة باالتفاقية األولى. هذه 
ــة تعكــس مــدى قــوة  االتفاقي
ــا،  ــط بينن ــي ترب ــات الت العالق
كما أن الشــراكة االســتراتيجية 
مــع مبادلة تؤكد الجاذبية التي 
تتمتــع بهــا فرنســا وثقــة دول 
اإلمــارات فــي اإلمكانــات التي 
يزخــر بهــا االقتصاد الفرنســي. 
وهــذا مــا أكدتــه االتفاقيــة 
الثانيــة التــي تــم توقيعها امس 
والتــي توفر مبلغًا إضافيًا قدره 
1.4 مليــار يورو لالســتثمار في 

االقتصاد الفرنســي.”.
ومــن جانبه، قــال نيكوالس 
ــذي  ــس التنفي ــورك، الرئي دوف
لبنــك »بــي بــي آي فرانــس«: 
»نحن فخــورون بهذه الخطوة 
ــراكتنا  ــي مســيرة ش ــة ف الهام

مــع مبادلــة والتــي بــدأت عام 
تجديــد  أن  شــك  وال   .2014
التزاماتنــا نحــو هــذه الشــراكة 
القادمــة  العشــر  للســنوات 
ــا المشــتركة فــي  يؤكــد رغبتن
بنــاء عالقة طويلــة األمد لدعم 
الشركات الفرنسية ومساعدتها 
علــى تحقيــق قيمــة إضافيــة.« 
وتجســد هاتــان االتفاقيتــان 
التــزام مبادلــة باالســتثمار فــي 
ــًا  ــط حالي ــث ترتب فرنســا، حي
بشــراكات مهمــة مــع عدد من 

المؤسســات والهيئــات.
ــي  ــي ب ــى أن »ب ــار إل يش
آي فرانس« ومبادلة ترتبطان 
بعالقــة قويــة بــدأت بإنشــاء 
الصندوق الفرنسي اإلماراتي 
عــام 2014 وشــراكة االبتــكار 
عام 2017، كما التزمت مبادلة 
فــي عــام 2020 بتخصيــص 
ــورو لالســتثمار فــي  ــار ي ملي
صنــدوق LAC I التابــع لبنك 
»بــي بــي آي فرانس« والذي 
فــي  االســتثمار  يســتهدف 
الشركات الفرنسية المتعددة 
فــي  المدرجــة  الجنســيات 

األســواق الماليــة. وام

قال معالي ســعيد محمد الطاير العضو 
المنتــدب الرئيــس التنفيذي لهيئــة كهرباء 
ــاه  ــاء ومي ــة كهرب ــي.. إن هيئ ــاه دب ومي
ــة اســتراتيجيات  ــذ البداي ــت من ــي تبن دب
واضحة للمسؤولية المجتمعية المؤسسية 
ووضعــت إطــار عمل متكامــل يتوافق مع 
أفضل الممارسات والتشريعات والقوانين 
المحليــة والدوليــة لتعزيــز ســعادة كافــة 
ــرورة  ــا بض ــا منه ــع ايمان ــراد المجتم أف
إحــداث تأثيــر مســتدام مــن خــالل تقديم 
الدعم ورد الجميل للمجتمع بشــكل عام.

وأضــاف معاليه » تهتــدي الهيئة برؤية 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد 
ــة رئيــس  آل مكتــوم نائــب رئيــس الدول
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« 
إلعــالء التطــوع والتالحــم المجتمعــي 
ــى  ــرة عل ــة والمثاب ــانية نبيل ــة إنس كقيم
ــا  ــي تأسســت عليه ــادئ الســامية الت المب
دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة القائمة 
علــى العطــاء والتعاضد وفي عــام اليوبيل 
الذهبــي لدولة اإلمارات ندخل الخمســين 
سنة المقبلة متسلحين باإلنجازات العالمية 
التــي تم تحقيقها وبطاقــات أبنائنا وثقافة 
التطــوع المتأصلة في المجتمــع اإلماراتي 

ونهجنــا الحضــاري المنطلــق مــن ثوابــت 
ومرتكــزات الدولة من أجل خير البشــرية 

جمعاء”.
ــق  ــى تحقي ــة إل ــدف الهيئ ــال » ته وق
التــوازن بين متطلبــات التنمية االقتصادية 
واالجتماعيــة والبيئيــة وفــق إطــار واضــح 
المتكامــل لخدمــة  للعمــل المؤسســي 
المجتمع. وتســعى إلى أن تكون من أكبر 
المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة 
والمســتدامة للعمــل التطوعــي فــي دولة 
اإلمــارات وإمــارة دبــي مــن خــالل إطالق 

ورعايــة عــدد مــن المبــادرات اإلنســانية 
والتطوعيــة الرائــدة لدعــم المنظومــة 
المتكاملــة والمســتدامة للعمــل التطوعي 

فــي الدولــة”.
ــي إطــار  ــر » ف ــي الطاي وأضــاف معال
مسؤوليتها المجتمعية أطلقت الهيئة 352 
مبادرة مجتمعية بين عامي 2013 و 2020 
وفــاق عدد الســاعات التطوعيــة لموظفي 
الهيئــة خالل هذه الفترة 145.634 ســاعة 
ولتشــجيع موظفينا علــى العمل التطوعي 
أطلقنــا برنامج التطوع الداخلي »أتطوع« 
عبــر تطبيــق الهيئــة الذكــي وموقعهــا 
ــات  ــع متطلب ــق م ــا يتواف ــي بم اإللكترون
برنامــج دبــي للتمّيــز الحكومــي.. وحصل 
80 مــن موظفــي الهيئــة فــي العــام 2020 
علــى »دبلــوم هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي 
للعمــل التطوعــي« بالتعــاون مــع جامعــة 
أميتــي فــي دبــي.. ويهــدف البرنامــج إلى 
تعزيــز قــدرات المنتســبين فــي مختلــف 
وتأهيلهــم  التطوعــي  العمــل  جوانــب 
إلدارة البرامــج التطوعيــة محليــًا وعالميــًا 
إضافــة إلــى إعدادهــم ليكونــوا مدربيــن 
ضمــن برنامــج الهيئــة لتدريــب القيــادات 

التطوعية”.وام

أعلنــت شــركة حديــد اإلمــارات، المصّنــع 
المتكامــل الرائد للحديد والصلب في الشــرق 
ــي  ــا الراع ــاركتها بصفته ــن مش ــط، ع األوس
البالتيني في مؤتمر الشــرق األوســط للحديد 
والصلــب 2021، المنعقــد فــي فنــدق جرانــد 
ــى 8  ــرة مــن 6 إل ــي فــي الفت ــاة فــي دب حي

ديســمبر الجــاري.
يجمع الحدث قادة صناعة الصلب والخبراء 
والمســؤولين والمعنييــن بالصناعــة لمناقشــة 
ــات  ــه والتحدي ــوق واتجاهات ــات الس معلوم
والنظــرة المســتقبلية لمرحلة مــا بعد جائحة 
ــدة  ــرص الجدي ــاف الف ــد-19، واستكش كوفي
والشراكات المحتملة على الصعيدين اإلقليمي 
والعالمــي. وتؤكــد حديد اإلمــارات من خالل 
هــذه الرعايــة االســتراتيجية التزامهــا بتطويــر 
ــز أواصــر  ــر تعزي ودعــم صناعــة الصلــب عب

ــاون الدولي. التع
ويلقــي ســعادة عمــر صوينــع الســويدي، 
وكيــل وزارة الصناعــة والتكنولوجيا المتقدمة 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الكلمــة 
الرئيســية للحــدث، حيــث يســلط الضــوء 
علــى أهميــة المؤتمــر والفــرص التــي يقدمها 
للمعنيين بالصناعة هذا العام، ورؤية الوزارة 
المتقدمــة لتطوير القطــاع الصناعي في دولة 
اإلمارات وتســريع تطبيــق التقنيات المتقدمة 

واســتغاللها علــى النحــو األمثل.
ــران  ــعيد غم ــدس س ــارك المهن ــا يش كم

الرميثــي، الرئيــس التنفيــذي لمجموعة أركان 
والرئيــس التنفيــذي لشــركة حديــد اإلمارات، 
فــي جلســة نقاشــية بعنــوان “حالــة صناعــة 
الصلــب في منطقــة الخليج العربي”. وتتناول 
المناقشــات التحديــات والنظــرة المســتقبلية 
لقطاع الحديد والصلب في المنطقة ال ســيما 
فــي مرحلة ما بعد جائحة كورونا، ومقومات 
النمو االقتصادي، واتجاهات استهالك منتجات 
الصلــب، والتغيــرات الســوقية، وغيرهــا مــن 

الجوانب االســتراتيجية.
وقــال الرميثــي: “تــؤدي حديــد اإلمــارات 
دوًرا محورًيــا فــي دعــم القطــاع الصناعي في 
دولــة اإلمــارات، وفــي الوقــت نفســه نؤمــن 
بأننــا جــزء ال يتجــزأ مــن الصورة األكبــر التي 
تجمــع الجهــات المؤثــرة فــي الصناعــة علــى 
ــا  ــث نتشــارك جميًع ــة، حي مســتوى المنطق

المصير نفســه فــي ظل الظــروف والتوجهات 
العالميــة الســائدة. ولــذا، يكتســب اليوم هذا 
التفاهــم والتنســيق اإلقليمــي أهمية مضاعفة 
مــن أجل ضمــان نمو الصناعــة والحفاظ على 
استقرار السوق. ويعد مؤتمر الشرق األوسط 
للحديــد والصلــب منصــة مثالية نســتطيع من 
خاللهــا تحديــد التوجهــات المســتقبلية بنــاًء 
علــى أحــدث معلومات الســوق وديناميكيات 
الصناعــة اإلقليميــة والعالميــة والتغيــرات 

الســوقية واألســعار، ونحــو ذلك.”
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان 
والرئيــس التنفيــذي لشــركة حديــد اإلمارات: 
“يســعدنا المشــاركة فــي هذا المؤتمــر الهام، 
حيــث نجتمــع مــع رواد صناعــة الحديــد فــي 
المنطقــة. ونفخر بأن نكــون الراعي البالتيني 
ــا  ــا أيًض ــذي يعــد فرصــة لن لهــذا الحــدث ال
لمناقشة احتياجات العمالء في منطقة مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وتوقعــات 
الطلــب فــي المنطقــة، والتوجهــات الجديــدة 

لالســتدامة واالبتــكار فــي صناعــة الصلب.”
ويشــارك أنــوب نايــر، الرئيــس التنفيــذي 
ــد  ــي حدي ــاريع ف ــة والمش ــات التقني للخدم
اإلمارات، في جلســة حوارية حول التطورات 
التقنيــة وتحســين عمليــات صناعــة الحديــد 
والصلــب، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة 
والرقمنــة علــى مصانــع الصلــب فــي منطقــة 
الخليــج العربــي، ورؤية الشــركة حــول تطور 
اإلنتاج اإلقليمي على مدار الســنوات الخمس 

لمقبلة. ا
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اقتصاد

»غرفة دبي« تصدر دراسة حول »التجارة بين دبي 
واآلسيان في مجال األغذية والمشروبات«

150 ألفا يزرون جناح »كهرباء ومياه دبي« في إكسبو 
2020 دبي خالل شهري أكتوبر ونوفمبر

أصــدرت غرفــة دبــي دراســة تحليلية حول 
الــدور المهــم الذي يمكن لرابطــة دول جنوب 
شــرق آســيا »آســيان« أن تلعبــه فــي تعزيــز 

األمــن الغذائــي للدولة.
ويأتــي إصــدار الدراســة علــى هامــش 
االســتعدادات لتنظيــم الــدورة األولى للمنتدى 
العالمــي لألعمال لــدول منطقة اآلســيان الذي 
تنظمــه غرفة دبــي بالتعاون مع إكســبو 2020 
دبي يومي 8 و9 ديســمبر الحالي تحت شــعار 
»شــراكات اقتصادية عابرة للحــدود«. ويهدف 
المنتدى إلى استكشاف الديناميكيات المتغيرة 
التي تشهدها دول هذه المنطقة ورصد الفرص 
ــال  ــارة واألعم ــطة التج ــز أنش ــة لحف المتاح
واالســتثمار بين دولــة اإلمارات وهــذه الدول.

وتبحــث الدراســة »التجــارة بيــن دبــي 
واآلســيان فــي مجــال األغذيــة والمشــروبات« 
والمجاالت التي يمكن لدول اآلســيان الـ10 أن 
تســاهم فيها في قطــاع األغذية والمشــروبات 

فــي اإلمــارات.
وقــال ســعادة حمــد مبــارك بوعميــم مدير 
عــام غرفــة دبــي » تتمثــل إحــدى أهــم ركائــز 
االســتراتيجية الوطنيــة لألمــن الغذائــي 2051 
للدولة في تنويع مصادرها الدولية من األغذية 
وهو أمر ثبت أهميته خالل جائحة ’كوفيد-19‘ 
التي أثرت بصورة كبيرة على سالســل التوريد 
العالميــة. وكدولــة تشــهد نمــواً فــي تعدادهــا 
الســكاني تتنامى أهمية إيجاد أسواق الستيراد 

المنتجــات الغذائية كأولوية وطنية”.
وأضــاف » تهــدف الدراســة التحليليــة التي 
أعدتهــا غرفــة دبــي إلــى تســليط الضــوء علــى 
الفجوات التي تعاني منها تجارة المواد الغذائية 
مــن أجــل مســاعدة التجــار فــي رابطــة دولــة 
اآلســيان والمســتوردين والمصدريــن فــي دبي 
ودولة اإلمارات عموماً. ويشكل األمن الغذائي 
إلــى جانــب التغيــر المناخــي أكثر المشــكالت 
العالميــة إلحاحــاً لــذا مــن المهــم جــداً تحديد 
المجاالت الرئيســية لتحســين عالقــات التجارة 
الثنائية في مجال الغذاء لضمان توافر إمدادات 

غذائيــة كافية للجميع”. ويظهر التحليل وجود 
فرص قوية ومهمة لزيادة صادرات دول اآلسيان 
مــن األغذيــة إلــى إمــارة دبي. وبحســب أرقام 
جمــارك دبــي بلغت واردات دبــي من األغذية 
والمشروبات »باستثناء التبغ« من دول اآلسيان 
ــل  ــام 2020 أي أق ــي ع ــار درهــم ف 2.99 ملي
بمعدل 8.4% من عام 2019 نتيجة القيود التي 
فرضتهــا دول اآلســيان علــى صــادرات األغذية 
بســبب جائحــة »كوفيــد- 19«؛ حيــث منعت 
فيتنــام تصديــر األرز ووضعــت تايالنــد قيــودًا 

علــى تصدير البيــض. وام

تخطت أعداد زوار جناح هيئة كهرباء 
وميــاه دبــي المشــارك في إكســبو 2020 
ــر  ــة لشــهري أكتوب دبــي توقعــات الهيئ
ــي  ــاح ف ــتقبل الجن ــث اس ــر حي ونوفمب
منطقــة االســتدامة أكثــر مــن 150.000 

زائر.
وأشاد زوار الجناح بالمشاريع الرائدة 
عالميًا التي تستعرضها الهيئة في إكسبو 
2020 دبــي ومبادراتها وخدماتها الذكية 
ــة  ــة الهيئ ــد مكان ــي تؤك ــرة الت والمبتك
بوصفهــا واحــدة مــن أبــرز المؤسســات 
الخدماتيــة حــول العالــم وأكثرهــا تميزًا 

فــي كافــة المجاالت.
ونــوه زوار الجنــاح بتصميــم الجنــاح 
العصــري الذي ينســجم مع ســعي الهيئة 
المســتمر لتطويــر وابتــكار تجــارب ثرية 
ــز  ذات قيمــة مضافــة تســهم فــي تعزي
سعادة المعنيين الفتين إلى نجاح الهيئة 
فــي رفــع مســتوى الوعــي حــول أهميــة 
ــق  االســتدامة والتحــول الرقمــي لتحقي
التنميــة المســتدامة الشــاملة وذلــك من 
خالل اســتعراضها بطريقــة مبتكرة ألبرز 
إنجازاتهــا ونجاحاتهــا العالمية في مجال 
الطاقــة النظيفــة والمتجــددة واالعتمــاد 
علــى تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
إلحــالل وتغييــر النمــوذج التشــغيلي 
ــى  ــة والتحــول إل للمؤسســات الخدماتي
أول مؤسســة رقمية على مستوى العالم 
بأنظمــة ذاتية التحكــم للطاقة المتجددة 

وتخزينها.
بحســن  إعجابهــم  الــزوار  وأبــدى 
اســتقبال موظفــي الهيئــة العامليــن فــي 
الجناح والمتطوعين واستجابتهم اإليجابية 
للــرد علــى استفســارات وأســئلة الزوار.

وقــال معالــي ســعيد محمــد الطايــر 
العضو المنتــدب الرئيس التنفيذي لهيئة 
كهربــاء ومياه دبــي إن الهيئة تهدف من 
خالل جناحها في إكسبو 2020 دبي إلى 
تعريــف الزائريــن بجهودها التي تســهم 
فــي تحويــل دبــي إلــى المدينــة األذكــى 

واألكثــر ســعادة على مســتوى العالم.
ــة  ــريك الطاق ــا ش ــاف “ بوصفن وأض

 2020 إلكســبو  الرســمي  المســتدامة 
دبــي نعمل على تســخير جميــع جهودنا 
وخبراتنــا وإمكاناتنــا حتى يحقق إكســبو 
2020 دبــي النجاح المنشــود الذي يليق 
بدولــة اإلمــارات في إطــار رؤية صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي “رعاه اهلل” الســتضافة أفضل 
نسخة لمعرض إكسبو يمكن أن يشهدها 
العالــم على اإلطالق في دبي وأن تكون 
ــى..  ــة ال تنس ــي تجرب ــة زوار دب تجرب
ونحــن علــى ثقــة أن إكســبو 2020 دبي 
ســيكون منصة دولية تســهم فــي تطوير 
حلــول مبتكرة لمختلــف التحديات التي 
تواجــه العالــم مــن أجــل مســتقبل أكثــر 

إشــراقًا ألجيالنــا القادمة”.
ويتيــح جناح الهيئة في إكســبو 2020 
دبــي للزائريــن التعــّرف علــى مشــاريع 
الهيئة العمالقة ومبادراتها الرائدة ومنها 
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة 
الشمســية أكبر مجمع للطاقة الشمســية 
فــي موقــع واحــد علــى مســتوى العالــم 
وستبلغ قدرته اإلنتاجية 5000 ميجاوات 
بحلول عام 2030؛ ومشروع “الهيدروجين 
األخضــر” األول مــن نوعــه فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا إلنتاج 

الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية؛ 
وديــوا الرقميــة الــذراع الرقمــي لهيئــة 
كهرباء ومياه دبي التي تهدف ألن تصبح 
الهيئة أول مؤسســة رقمية على مستوى 
العالــم معــززة بأنظمــة ذاتيــة التحكــم 
للطاقــة المتجددة وتخزينها مع التوســع 
في اســتعمال الذكاء االصطناعي وتقديم 
الخدمات الرقمية؛ ومســابقة “ديكاثلون 
الطاقــة الشمســية - الشــرق األوســط” 
التــي تنظمهــا الهيئــة تحــت رعاية ســمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمد بن راشــد آل 
مكتــوم ولــي عهــد دبي رئيــس المجلس 
التنفيــذي فــي إطار الشــراكة بيــن هيئة 
كهربــاء وميــاه دبــي والمجلــس األعلــى 
ــة  ــع وزارة الطاق ــي م ــي دب ــة ف للطاق
األمريكيــة؛ والمحطــة الكهرومائيــة فــي 
حتــا محطة لتوليد الكهرباء بتقنية الضخ 
ــي  ــدرة 250 ميجــاوات ف ــن بق والتخزي
حتــا وتعــد هــذه المحطــة األولــى مــن 
نوعهــا في منطقة الخليج العربي؛ وقمة 
دبــي وشــالالت حتــا المســتدامة إلنشــاء 
ــرات لنقــل  ــك بطــول 5.4 كيلومت تلفري
الســياح مــن منطقــة ســد حتــا إلــى قمة 
أم النســور فــي منطقــة حتــا واســتغالل 
المنحــدر للســد العلــوي واســتخدامه 

كشــالل طبيعي. وام
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ــة للقــرآن  ــزة دبــي الدولي أعلنــت جائ
الكريم عن بدء تلقي طلبات التســجيل في 
مســابقة الشــيخة هند بنت متكوم للقرآن 
ــرين  ــة والعش ــا الثاني ــي دورته ــم ف الكري
وذلــك إعتبــارا مــن اليــوم األحــد ولغايــة 
ــن  ــر الجــاري م ــن شــهر يناي العشــرين م
خــالل إحــدى مراكــز أو مؤسســات القرآن 
الكريــم المعتمدة فــي جميع مدن الدولة.

واشــاد ســعادة المستشــار إبراهيــم 
محمــد بوملحــه مستشــار صاحــب الســمو 
حاكــم دبــي للشــؤون الثقافيــة واالنســانية 
ــذه  ــزة به ــة للجائ ــة المنظم ــس اللجن رئي
ــا  ــى تدخــل عامه ــة الت ــابقة المبارك المس
الثالــث والعشــرين ومــا تحظــى بــه مــن 
إهتمــام ورعاية كريمة من صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي »رعــاه اهلل«، وحرمــه ســمو الشــيخة 
هند بنت مكتوم آل مكتوم حيث حرصت 
ســموها أن تكون هذه المســابقة مفتوحة 
ــن مــن  ــن ومقيمي للجنســين مــن مواطني

حفظــة كتــاب اهلل العزيــز.
الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تتضمن 

ــم  ــرآن الكري ــرع الق ــرع وهــي ف ســتة أف
كامال ، وفرع عشــرون جزءا وفرع عشــرة 
أجــزاء وفرع خمســة أجــزاء وهو مخصص 
للمواطنيــن فقــط لجميــع األعمــار وفــرع 
ــد  ــن ممــن ال تزي خمســة أجــزاء للمقيمي
ــرع  ــم ف ــنوات ث ــر س ــن عش ــم ع أعماره
ــد  ــن ال تزي ــن الذي ــة أجــزاء للمواطني ثالث

أعمارهــم عــن عشــر ســنوات.
كمــا حــددت اللجنــة المنظمــة للجائزة 
سن الخامسة والعشرين لمن أراد االشتراك 

ــا شــريطة ان  مــن المقيميــن ذكــورا واناث
يكونــوا مــن حاملي تاشــيرة اإلقامــة ، كما 
يتاح للمواطنين من الجنسين االشتراك في 
جميــع األفــرع فــي أي ســن كانــوا مــا عــدا 
الفرع الســادس والذي حدد بعشــر سنوات 
ذكــورا وإناثا ، وبعد انتهاء فترة التســجيل 
ســتعلن وحــدة المســابقات بالجائــزة عــن 
ــث  ــة حي ــات النهائي ــدء التصفي ــد ب مواعي
يســتضيف مقرالجائــزة بالممزر المســابقة 

النهائية. وام

احتفت جمعية الصحفيين اإلماراتية بعيد 
االتحاد الخمسين للدولة في احتفال أقامته 
 أمام مقرها في حي الفهيدي التاريخي بدبي.

حضر االحتفال سعادة محمد جالل الريسي 
»وام«  اإلمارات  أنباء  وكالة  عام  مدير 
مجلس  رئيس  الحمادي  محمد  وسعادة 
ووفد  اإلماراتية  الصحفيين  جمعية  إدارة 
جمعية الصحفيين النمساوية الذى يضم 19 
من الصحفيين أعضاء الجمعية يمثلون عددا 
النمسا  في  اإلعالم  ووسائل  الصحف  من 
برئاسة كريستيان ستوغر نائب رئيس الجمعية، 
االحتفاالت  مع  تزامنا  الدولة  يزور  الذى 
وكالة  من  بدعوة  الخمسين  االتحاد  بعيد 
أعضاء  إلى  إضافة  »وام«،  اإلمارات  أنباء 
مجلس إدارة جمعية الصحفيين اإلماراتية، 
يمثلون  الجمعية  أعضاء  من  كبير  وعدد 
 المؤسسات الصحفية واإلعالمية في الدولة.

وأكد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة 
جمعية الصحفيين اإلماراتية ان االحتفاء بعيد 
االتحاد الخمسين يأتي بعد جهود كبيرة قام 
بها المؤسسون لدولتنا الحبيبة االمارات العربية 
المتحدة، ليتحقق اليوم طموح المغفور له 
نهيان »طيب  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
بالمراتب  الريادة  لنا  لتكون  ثراه«،  اهلل 
 األولى في أغلب القطاعات محليا وعالميا.

وتقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين 
بأسمي آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه اهلل« وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
»رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
اهلل«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 
األعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو 
أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات وإلى 
شعب اإلمارات والمقيمين، مجددا عهد الوالء 
واإلنتماء والمضي في المسيرة خلف قيادتنا 
 الرشيدة لتحقيق خطة الخمسين عاما القادمة.

وأشار إلى أن احتفال الجمعية بعيد االتحاد 

الخمسين من أمام مقرها في حي الفهيدي 
للحفاوة  خاصا  طابعا  له  بدبي،  التاريخي 
اإلنجازات  بمدى  ولتعريفهم  بالضيوف 
 التي حققتها الدولة خالل الفترة السابقة.

وشرح الحمادي للوفد الصحفي النمساوي 
تاريخ تطور الجمعية منذ نشأتها في عام 
2000 وحتى اليوم واإلنجازات التي حققتها 
إلى  انضمامها  من  الماضية  الفترة  خالل 
عضوية االتحاد الدولي للصحفيين وفوزها 
وعضويتها  التنفيذية،  اللجنة  في  بمقعد 
ومشاركتها  العرب  الصحفيين  اتحاد  في 
الصحفية  والمؤتمرات  المحافل  كافة  في 
واإلعالمية اإلقليمية والدولية، وعن المناطق 
الحرة اإلعالمية في إمارات الدولة والتي 
اإلعالمية  القنوات  من  الكثير  فيها  تعمل 
األجنبية. الصحف  ومراسلي   العالمية 

من جانبه قال سعادة محمد جالل الريسي، 
أن زيارة الوفد الصحفي النمساوي جاءت 
التطور  مسيرة  على  التعرف  بهدف 
الدولة على مدار  التي شهدتها  واالزدهار 
5 عقود وتطلعاتها لخمسين سنة جديدة 
من الطموح واإلنجاز والسعي نحو ترسيخ 
عالقات بناءة ومثمرة مع دول العالم الشقيقة 
والصديقة في المجاالت كافة، كما تهدف 
الزيارة إلى تعزيز التعاون اإلعالمي المشترك 
والتبادل اإلخباري بين وكالة أنباء اإلمارات 

النمساوية. اإلعالمية  والمؤسسات   »وام« 
ورحب سعادة محمد جالل الريسي بزيارة 
وفد جمعية الصحافة النمساوية مؤكدا أهمية 
هذه الزيارة في تنمية آفاق التعاون المشترك 
والتعرف  الخبرات  وتبادل  الجانبين  بين 
على الفرص المتاحة للتعاون اإلعالمي بين 
 »وام« ووكالة جمعية الصحافة النمساوية.

وقال » إننا سعداء بتواجد وفد جمعية الصحافة 
النمساوية في الدولة ومشاركته احتفاالتنا بعيد 
االتحاد الخمسين معربا عن الفخر بما حققته 
اإلمارات من نجاحات وإنجازات في المجاالت 
 كافة من أجل تعزيز ريادة وتقدم الوطن.

واصطحب رئيس جمعية الصحفيين ومدير 
الصحفي  الوفد  االمارات  أنباء  وكالة  عام 
النمساوي بجولة في منطقة حي الفهيدى 
التاريخي للتعرف على البيوت التراثية التي 
تبرز التطور التاريخي لدبي، وتتضمن فنادق 
التراث  تخدم  عام  نفع  وجمعيات  تراثية 
والهوية الوطنية اإلماراتية وبازارات ومطاعم 
 تراثية ومتاحف ومعارض للفن التشكيلي.

خور  في  بحرية  بجولة  الوفد  قام  كما 
القديمة. المنطقة  على  للتعرف   دبي 

واستمع الوفد إلى الفرقة الموسيقية الشعبية 
وفي نهاية االحتفال كرم محمد الحمادي 
ومحمد جالل الرئيسي الوفد بدروع وهدايا 

تذكارية.وام

ــي«  ــوم الوطن ــة »الي ــكأس بطول ــو ب ــن دري للبول ــق ب ــوج فري ت
للبولــو، وذلــك بعــد تغلبــه فــي المبــاراة النهائية على فريق هيســكث 
بســبعة اهــداف مقابــل اربعــة ليتــوج بلقــب البطولــة التــي أقيمــت 
علــى مالعــب نــادي ومنتجــع الحبتــور للبولو والفروســية بدبــي تزامنا 

مــع احتفــاالت الدولــة بعيــد االتحــاد الخمســين”.
ونجــح الفريــق البطــل فــي إنهــاء مشــواره فــي البطولــة دون أي 
ــة  ــاراة النهائي ــه بالفــوز فــي المب خســارة، مختتمــا سلســلة انتصارات
علــى منافســه القــوي فريق هيســكث وللمــرة الثانية خالل منافســات 
هــذه البطولــة، بعــد مبــاراة قويــة تخللتهــا بعــض اللمحــات الفنيــة 
خاصــة مــن محمــد بــن دري الــذي حصــل علــى جائــزة أفضــل العــب 

فــي المبــاراة للمــرة الثانيــة علــى التوالــي.
وفــي مبــاراة تحديــد المركــز الثالــث نجــح فريــق ذئــاب دبــي فــي 
ــل  ــق انكــورا بنجــاش بســتة اهــداف ونصــف مقاب ــى فري ــوز عل الف
ســتة اهــداف ليــرد اعتبــاره مــن خســارته فــي المبــاراة االفتتاحيــة.

ــادي  ــر فنــدق ن ــة قــام فيليــب دامــات مدي ــام البطول وعقــب خت
ومنتجــع الحبتــور للبولــو والفروســية بتتويــج فريــق بــن دري البطــل 
ووصيفــه فريــق هيســكث كمــا قام بمنــح جائزة افضل العــب لمحمد 
بــن دري ونــال الحصــان »جرابتا« جائزة أفضل خيــل في البطولة. وام

اشــعلت قمــة دوري العالمــي لهوكــي 
فريقــي  بيــن  جمعــت  التــي  الجليــد 
ــارز« الحمــاس  ــه كــي ب »أفانغــارد« و«اي
فــي قاعــة »كوكاكــوال أرينــا« والتــي تقــام 
ضمــن فعاليــات »دبي آيس شــو« ، ضمن 
الخمســين  االتحــاد  بعيــد  االحتفــاالت 

ــة. ــيس الدول ــي لتأس ــل الذهب واليوبي
حضــر المباراة ،معالــي الفريق عبد اهلل 
خليفــة المري، القائد العام لشــرطة دبي، 
وســعادة ســعيد حــارب أمين عــام مجلس 
دبــي الرياضــي، وناصــر أمــان آل رحمــة 
مســاعد أمين عــام مجلس دبــي الرياضي، 
وألكســي مــورزوف رئيــس رابطة »دوري 
كونتيننتــال للهوكي«، وألكســندر كريلوف 

رئيــس نادي »إتــش ســي أفانجارد”.
وأعطــى ســعادة ســعيد حــارب شــارة 
انطــالق المباراة، وكان إلى جانبه ألكســي 
مورزوف وألكســندر كريلوف، وفاز فريق 
»ايــه كــي بــارز« علــى فريــق »أفانغــارد« 
بنتيجــة 3 -1 فــي المبــاراة التــي شــهدت 
ــوى  ــا األق ــت بأنه ــديدا ووصف ــا ش تنافس
واألصعــب فــي الــدوري العالمــي لهوكــي 
الجليــد، كمــا شــهدت حضــورا جماهيــرا 
كبيــرا فــي قاعــة كوكاكــوال أرينــا بســيتي 

ووك دبــي.
وقال سيرجي تولشينسكي مهاجم فريق 
أفانغــارد فــي حديث لــه لموقــع »هوك« 
الروســي.. » اســتمتعت باللعــب في دبي 
فهــذه تعــد تجربــة جديــدة وفريــدة فلــم 
أفكــر أبــدا بــأن ألعــب هوكــي الجليد في 
دبــي، ورغــم خســارتنا أمــام فريــق بــارز 
ــكان  ــذا الم ــي ه ــب ف ــد إال أن اللع عني

ســيطبع فــي ذاكرتنــا ولــن ننســاها”.

وقــال زميلــه كوربــان نايــت: » كانــت 
تجربــة ممتعــة أن ألعب مبــاراة في دبي، 
كوننــا أول فريــق محتــرف يلعــب مبــاراة 
هوكي كاملة هنا هو شــعور خاص، ونحن 
ســعداء جــدا بكــرم الضيافة فــي دبي فقد 
ــاز، وكان  ــا بشــكل ممت ــب بن ــم الترحي ت
الجــو رائعــا، وكل شــيء كان علــى أعلــى 
مســتوى لقــد كانــت هــذه تجربــة رائعــة 
ــم أزر دبــي  ــا ل وفريــدة بالنســبة لــي، أن
مــن قبــل ومــن الرائــع المجــيء إلــى هنا، 
وبالتأكيد ســأحرص على أن أعود إلى هنا 
مــرة أخــرى ســواء كانــت مبــاراة أخــرى 

أو لقضــاء إجازتــي فهــذا المــكان رائــع”.
وتعــد المبــاراة اســتئنافا لمنافســات 
هــذا الــدوري العالمــي بعد توقــف عامين 
ــن  ــوى فريقي ــن أق ــت بي ــا، وجمع تقريب
فــي أوروبــا، همــا فريــق »أفانغــارد« 
أومســك آخــر فائــز بــكأس غاغاريــن، 

ــارز«  ــه كــي ب ــش إل »اي ــه إت ــق كي وفري
 كازان الحائــز علــى العديــد مــن الجوائــز.
وتتضمن فعاليات »دبي آيس شو« تنظيم 
عــدة فعاليــات لالســتعراض علــى الجليــد 
مــن أبرزها االســتعراض العالمي »األميرة 
النائمة«، والذي يســتمر حتى مساء األحد 
5 ديســمبر الحالــي، وتشــارك فيــه البطلة 
ــم  ــة العال ــكا وبطل ــا ناف ــة تاتيان األولمبي
فــي التزلــج علــى الجليــد ألينــا زاجيتوفــا، 
ــن 1500  ــر م ــرض أكث ــي الع ــارك ف ويش
محترف من المتزلجين على الجليد، ويعد 
هــذا االســتعراض مــن أشــهر العــروض لما 
يتضمنــه مــن تأثــرات وديكــورات خاصة.

ــن مجلــس  يقــام الحــدث بالتعــاون بي
دبي الرياضي ودائرة الســياحة والتســويق 
التجاري بدبي، ودوري كونتيننتال للهوكي 
العالمــي، ونــادي اتــش ســي أفانغــارد 

أومســك لهوكــي الجليــد.وام

بحضور الشــيخ الدكتــور محمد بن حم 
ــر  ــو هايب العامــري أقامــت مجموعــة لول
ماركــت العالمية في مدينة العين احتفاال 
بمناســبة عيــد االتحــاد الخمســين لدولــة 
اإلمــارات وصاحــب الحفــل العديــد مــن 
الفعاليات واألنشطة المتنوعة التي أسرت 
الــزوار وفســحت لهــم المجــال لمشــاركة 
الدولة احتفاالتها باليوبيل الذهبي لتأسيس 

دولــة المحبة والســالم واالزدهار.
ــادي  ــع الني ــد ناي ــل محم ــر الحف حض
البشــرية  المــوارد  إدارة  مديــر  نائــب 
ــال  ــن، وشــاجي جم ــي العي ــن ف والتوطي
الديــن، المدير اإلقليمي لمجموعة اللولو، 

ومحمــد عمــر مديــر العالقــات العامة في 
مجموعة اللولو، وأوني كريسشــان المدير 
ــس اإلدارة  ــن مجل ــاء م ــاري، وأعض التج
ــي  ــارزة ف ــن الشــخصيات الب ــد م والعدي
المجتمــع باإلضافــة لــى حشــد كبيــر مــن 
الــزوار وتخلــل الحفــل توزيــع جوائز على 

جمهــور الحضــور.
وبهــذه المناســبة أكــد بــن حــم علــى 
ــين  ــاد الخمس ــد االتح ــال بعي أن االحتف
يمثــل تعبيــرًا صادقًا عن الفخــر واالعتزاز 
بدولتنــا وقيادتنــا الرشــيدة.. وتأكيدًا على 
مســؤوليتنا المجتمعيــة فــي ترســيخ قيــم 
ومعانــي الــوالء واالنتماء بين أبناء الوطن 
من خالل تنظيم هذه الفعاليات المتنوعة 
ومشــاركة الجميــع فــي هــذه االحتفاليــة 

ــن ومقيمين. مواطني
ــر  ــن، المدي ــال شــاجي جمــال الدي وق
اإلقليمــي لمجموعــة اللولو: »اللولو تفخر 
بأنهــا عالمــة نشــأت فــي دولة اإلمــارات، 
مشــيرًا إلــى أن نجاحهــا يرجــع إلــى رؤية 
قــادة الدولة، الذين جعلوا اإلمارات مالذًا 

آمنا لألعمــال والتجارة واالســتثمار«.
ــات  ــة إحــدى فعالي ــد هــذه الفعالي وتع
ــع  ــدة البي ــر ماركــت رائ ــو هايب متاجــر لول
بالتجزئــة، لالحتفــاء بعيد االتحاد الخمســين 
للدولــة باإلضافــة إلــى عــدد مــن العــروض 
المميــزة وحمــالت المســؤولية اإلجتماعية، 
وذلــك تحت شــعار »نفخــر باإلمــارات 50« 
ــى 9 ديســمبر  ــوم حت الموحــد لمــدة 50 ي
علــى نطــاق 87 متجــر فــي دولة اإلمــارات.

جائزة دبي للقرآن تبدأ قبول طلبات المشاركة في مسابقة 
الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن

»الصحفيين اإلماراتية« تحتفـي بعيد االتحاد الخمسين

بن دري يفــوز بكــأس »الـيـوم الـوطـني« للـبـولـو

 قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد تشعل الحماس في قاعة »كوكاكوال أرينا دبي«

بحضور محمد بن حم

مجموعـة اللولـو العالمية تحتفـل بعيد االتحاد الخمسين

نظــم مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة 
والتــراث بمقــره فــي دبــي احتفــاال 
بمناســبة عيــد االتحاد الخمســين حضره 
ــام  ــع األقس ــن جمي ــز م ــو المرك موظف
باإلضافــة إلــى بعــض مــدراء مجموعــة 

جمعــة الماجــد.
بدأ الحفل بالسالم الوطني ثم تحدثت 
شــيخة المطيــري رئيســة قســم الثقافــة 
الوطنيــة والعالقات العامــة واإلعالم في 
المركــز عــن اإلنجــازات التــي تحققــت 
لإلمارات طوال الخمســين سنة الماضية.
وتخلــل الحفــل عــرض لفيلــم بعنوان 
علــى  ذهبيــة  إطاللــة  ـ  »اإلمــارات 
الخمســين« اســتعرض أبــرز المحطــات 
الرئيســية فــي مســيرة االتحــاد كما بين 
الفيلــم المحطــات التــي مهــدت لقيــام 
االتحــاد وصــوال إلــى الوقــت الحاضــر.

والقــى مديــر عــام المركــز الدكتــور 
محمد كامل جاد ورؤســاء أقسام المركز 

كلمــات أشــادوا فيهــا بــدور المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
اهلل ثــراه« باني نهضة الدولة ومؤسســها 

وإخوانــه حــكام اإلمــارات فــي ترســيخ 
أســس االتحــاد فــي مســيرة التطــور 

ــة العالمية. وام الحضاري

الفجيــرة  إمــارة  »لجنــة  نظمــت 
الخمســين  االتحــاد  عيــد  الحتفــاالت 
مســرح  علــى  غنائًيــا  حفــاًل  للدولــة« 
الفقيــت بدبا الفجيرة، شــارك فيــه فنانون 
 نجــوم وشــعراء احتفــااًل بهــذه المناســبة.

وافتتحت األمســية بعروض ضوئية ضخمة 
لأللعــاب الناريــة التــي أبهــرت اآلالف مــن 
ــرة  ــا الفجي الحضــور، وأضــاءت ســماء دب
ــع  ــن م ــج بالتزام ــي مبه ــٍو احتفال ــي ج ف
 احتفــاالت الدولــة بعيدهــا الخمســين.

محمــد  خالــد  اإلماراتــي  الفنــان  وأّدى 
توليفــة متنوعــة مــن األغاني التــي تميزت 
باأللحــان التراثيــة والكلمــات الشــعبية 
ــل. ــا حضــور الحف ــة وأطــرب به  اإلماراتي

هــزاع  اإلماراتــي  الفنــان  شــارك  كمــا 
ــي  ــأداء مجموعــة مــن األغان ــي ب الضنحان
ــعراء  ــهر ش ــا أش ــى به ــا وتغّن ــي كتبه الت
النبــط اإلماراتيين والخليجييــن، واجتذبت 
ــي. ــون الغنائ ــذا الل ــور المحــب له  الجمه

كمــا تفاعل جمهور الحفــل مع أداء الفنانة 
ــة  ــت مجموع ــي غّن ــة الت ــمس الكويتي ش
ــابقة  ــة الس ــا الغنائي ــن أعماله ــة م متنوع
ــي  ــان اإلمارات ــّدم الفن ــا ق ــة فيم والحديث
ــط  ــة وس ــه الغنائي ــر فقرت ــداهلل بالخي عب
تفاعــٍل الفــٍت مــن الجمهــور، حيــث أّدى 

مجموعــة مــن أغانيه التي حصدت شــعبية 
 وجماهيريــة عاليــة فــي مســيرته الفنيــة.

وتخللــت الحفــل فقــرات شــعرّية شــارك 
ــم  ــرة، وه ــا الفجي ــن دب ــعراء م ــا ش فيه
الشــاعر فيصــل المــوح، والشــاعر محمــد 
ــبيل  ــعيد س ــاعر س ــي، والش ــي اليماح عل
الظنحانــي، الذيــن تغّنــوا بقصائــد وطنيــة 

الفخــر  عــن مشــاعر  عّبــرت  حماســية 
 واالبتهــاج بعيد االتحاد الخمســين للدولة.

وشــهدت األمســية الفنيــة إقبــااًل كثيًفا من 
الجماهيــر الغفيــرة التــي توافــدت لحضور 
الحفــل من داخل اإلمارة وخارجها، وســط 
أجــواء احتفاليــة ُمبهجــة احتفاًء بالمناســبة 

الوطنيــة الغالية.وام

أختتمــت بلديــة مليحــة بالتعــاون مــع 
مؤسســة »أم أس أم« معرض الريم لألســر 
المنتجــة فــي ســوق الجمعــة فــي مليحــة 
الذي أســتمر 4 ايام متضمنا منتجات األســر 
مــن المالبــس النســائية والعطــور والبخور 
والهدايــا والمشــغوالت والحــرف اليدويــة 
إلــى جانــب تقديــم عرض حــي للمأكوالت 
التراثيــة وعــروض وفقــرات  اإلماراتيــة 
ــال . ــة لألطف ــعبية و ترفيهي ــون الش  للفن

وكان المعــرض قــد افتتحــه مصبــح ســيف 
عــوض الكتبي مدير بلديــة مليحة بمرافقة 
رجــل األعمــال عيســى عبد الجليــل الفهيم 
ــرة  ــبلي المدي ــح الش ــيف مصب ــم س ومري
العامــة لمؤسســة« أم أس أم« بحضــور 
 جماهيــر مــن المواطنيــن والمقيميــن.

وقال مصبح سيف عوض الكتبي ان تنظيم 
هذا المعرض جاء بمناســبة االحتفال بعيد 
اإلتحاد الخمســين لدولــة اإلمارات العربية 
المتحــدة وبهــدف دعــم األســر اإلماراتيــة 
المنتجة حيث يسهم المعرض في الترويج 

ــم. ــز قدراته ــة وتعزي ــم المتنوع  لمنتجاته
كمــا تضمــن المعــرض تنظيــم العديــد 
مــن الــورش أهمهــا ورش لتعليــم صناعــة 

العطور والبخور وورش المشغوالت اليدوية 
ــش  ــل والق ــعف النخي ــن س ــة م المصنوع
وكذلــك ورشــة تعليــم نقــش الحنــاء.وام

توج نادي خورفكان بلقب بطولة عيد 
االتحاد الخمسين للمصارعة الشاطئية التي 
أمس  والجودو  المصارعة  اتحاد  نظمها 
بالشارقة  الخان  منطقة  بشاطئ  الجمعة 
تحت رعاية سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي 
رئيس االتحاد، وبالتعاون مع مجلس الشارقة 
الرياضي، بمشاركة 100 العب من 6 أندية 
هي العين، دبي، الشارقة، اتحاد كلباء، 

خورفكان، والفجيرة.
التتويج  في  خورفكان  فريق  ونجح 
باللقب بتصدره قمة ترتيب فئتي األشبال 
والناشئين، فعلى مستوى األشبال حسم 

الصدارة برصيد 4 ميداليات منها ذهبيتان 
وفضية وبرونزية، وحصل على الميداليتين 
الذهبيتين كال من أبي عناد النسر في وزن 
تحت 60 كجم ومحمد وليد في وزن تحت 
50 كجم، في حين حصل نادي اتحاد كلباء 
على المركز الثاني في هذه الفئة، بفضل 
ذهبية العبه راشد نعمتوف في وزن تحت 
70 كجم، وجاء ثالثا فريق نادي الفجيرة 

للفنون القتالية.
أما فئة الناشئين فقد حل نادي خورفكان 
في المركز األول برصيد 4 ميداليات منها 
ذهبيتان وفضيتان، ونال الذهبيتان الالعبان 

خالد وليد في وزن تحت 70 كجم، وعبد 
الرحيم عبد المولي في وزن فوق 70 كجم، 
الفجيرة  نادي  فريق  ثانيا  حل  حين  في 
محمد  العبه  بذهبية  القتالية  للفنون 
وفي  كجم،   60 تحت  وزن  في  هشام 
 المركز الثالث جاء فريق نادي اتحاد كلبا.

جاسم  محمد  قام  البطولة  ختام  وعقب 
أمين السر العام المساعد التحاد المصارعة 
والجودو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، 
بالكؤوس  األوائل  الفائزين  بتتويج 
والميداليات التذكارية التي رصدها االتحاد 

ابتهاجا بتلك المناسبة الغالية.وام

»جمعة الماجد للثقافة والتراث« يحتفي بعيد االتحاد الخمسين

فنانون وشعراء يتغّنون بـ »عيد االتحاد الخمسين« على مسرح الفقيت بدبا الفجيرة

اختتام معــرض »الـريم لألســر المنتجة« فـي مليحــة

نادي خورفكان يحـرز لقب بطولة عيد االتحاد الخمسين للمصارعة الشاطئية

أبوظبي - الوطن
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منصات المحتوى الرقمي تتبنى 9 مواهب متميزة من بين 100 منتسب للبرنامج
جناح الشباب في إكسبو يستضيف ملتقى أعضاء برنامج »بودكاست الشباب العربي«

»مبادلة« ومسؤولون فرنسيون يشيدون بالتعاون 
االقتصادي االستراتيجي بين اإلمارات وفرنسا

الطاير: ثقافة التطوع متأصلة في المجتمع اإلماراتي

خالل مشاركتها كراٍع بالتيني في مؤتمر الشرق األوسط للحديد والصلب 2021
حديد اإلمارات تناقش مستقبل صناعة الصلب في المنطقة في مرحلة ما بعد الجائحة

ــى أرض  ــباب عل ــاح الش ــتضاف جن اس
ملتقــى  فعاليــات  دبــي،   2020 إكســبو 
“البرنامــج التدريبــي لبودكاســت الشــباب 
العربي” الذي نظمه مركز الشــباب العربي 
بالشــراكة مــع أبــرز المؤسســات العربيــة 
ــوى  ــاج المحت ــة بإنت ــة المتخصص والدولي
الصوتــي، لتمكين الشــباب بأحدث تقنيات 
ومهــارات صناعــة محتــوى البودكاســت 
فــي  مســاهماتهم  ولتعزيــز  اإلبداعــي، 
إثــراء المحتــوى العربــي الهــادف لمئــات 
مالييــن المســتمعين، وإيصــال أصــوات 
ــن وأفكارهــم المبتكــرة  الشــباب المبدعي

ــن خــالل البودكاســت. م
وقدم المتنافســون 20 مشــروعًا إبداعيًا 
تأهلــوا للمرحلــة النهائيــة مــن أصــل 100 
مشــروع مشــارك حيــث عرضــوا ملخصات 
مشاريعهم أمام لجنة تقييم ضمت ممثلين 
عــن أكاديميــة ســكاي نيــوز عربيــة ومنصة 
أنغامــي، ومنصــات محتوايــز، ومســتدفر، 
وفيلســوف، والجمهور، وصــوت، وكيرننج 
كلتشــرز، ومنصــة الراوي للكتــب الرقمية.
وفــاز باختيار لجنة التحكيم التي ضمت 
ــي  ــن المؤسســات الشــريكة ف ــن ع ممثلي
البرنامــج تســع مشــاركات شــبابية عربيــة 
مميــزة، والذيــن ســتحظى مشــاريعهم 
المبتكرة بدعم ورعاية من منصات أنغامي 
ومحتوايز وستوديو الجمهور، لتحويلها إلى 
مشاريع ريادية فاعلة ومستدامة من خالل 
توفيــر البنيــة التحتيــة والتدريــب والدعــم 

الفنــي المطلــوب لتعزيز انتشــارها.
وقالــت معالي شــما المزروعــي، وزيرة 
ــس  ــب رئي ــباب نائ ــؤون الش ــة لش الدول
مركــز الشــباب العربي: “االقتصــاد الرقمي 
والمعرفي واإلبداعي هو اقتصاد المستقبل 
بمــا فيــه مــن فــرص جديــدة واعــدة لمــن 
ــن خــالل  ــا. وم ــارات ويتقنه ــك المه يمتل
البرامــج والمبادرات التخصصية التي تطّور 

قدرات الشــباب وتمّكنهم من مهارات مثل 
صناعــة المحتــوى الرقمــي، يمكــن تطويــع 
هــذا االقتصــاد لصالــح اقتصاداتنا وشــبابنا، 
ويمكننــا االســتثمار في أنماطــه الجديدة.” 
ــي شــما المزروعــي أعضــاء  ــأت معال وهّن
النســخة التأسيســية من البرنامج التدريبي 
ــم  ــي بإنجازه ــباب العرب ــت الش لبودكاس
مؤكــدًة أن مــا يميــز البودكاســت في عالم 
المحتــوى الرقمــي الهائــل اليــوم هــو أنــه 
ــتمع  ــر المس ــب فك ــر يخاط ــيط مباش وس
وعقلــه، ويعتمد في نجاحه على المحتوى 
القــوي، المبني على المعرفــة والمصداقية 
والتنــوع والشــمول واالنفتاح على مختلف 
اآلراء فــي الطــرح. وهــذا يجعلــه، منبــرًا 
للشــباب العربــي إليصــال صوتــه والتعبيــر 
ــل  ــق دخ ــة، وتحقي ــن جه ــه م ــن نفس ع

ومســيرة مهنيــة مــن جهــة ثانيــة.
وقالــت معاليهــا خــالل كلمــة لهــا فــي 
جنــاح الشــباب:”إن أحــد أبــرز مؤشــرات 
النجــاح كان هــو ما صنعه أعضــاء البرنامج 
الــ100 شــاب وشــابة من 18 دولة عربية، 
اليــوم محتــوى عربــي  الــذي ينتجــون 
شــبابي خالــص فــي الوقــت الــذي يعانــي 
ــة  ــي مــن فجــوة عميق ــم العرب ــه العال في
فــي إنتــاج المحتــوى العربــي الرقمــي، وال 
يعكــس المحتــوى الحالي حجــم وتطلعات 
المســتخدمين باللغة العربيــة. هذا اإلنتاج 
الــذي يتحــدث بصــوت هــو بمثابــة بصمــة 
ــف  ــى مختل ــباب عل ــا الش ــتفيد منه سيس

المنصــات”.
ــم  ــة دع ــى أهمي ــا عل ــدت معاليه وأك
مختلــف القنــوات الشــبابية المتميــزة، 
ــات  ــات والمنص ــة المؤسس ــكرت كاف وش
التي دعمت البرنامج التدريبي لبودكاســت 
الشــباب العربي منّوهة بالتعاون المشترك 

ــي. ــن الشــباب العرب لتمكي
ــري،  ــعيد النظ ــعادة س ــال س ــدوره ق ب

مديــر عــام المؤسســة االتحاديــة للشــباب 
ــز  ــتراتيجية بمرك ــذي لالس ــس التنفي الرئي
الشباب العربي: “إقبال نخبة من المبدعين 
الشــباب علــى االلتحــاق بالــدورة األولــى 
من البرنامج التدريبي لبودكاســت الشباب 
العربــي مــن 18 دولــة عربية تأكيــد جديد 
علــى أهمية هــذا التوجه لتمكين الشــباب 
فــي أوطانهــم ومؤشــر علــى الطلــب علــى 
هــذا النوع مــن المهارات للشــباب العربي 
الــذي يتطلــع إلــى إنجــاز محتــوى إبداعــي 
متقدم.” وأضاف النظري: “أعضاء البرنامج 
تعلموا مبادئ ومهارات البودكاست الناجح، 
ــي  ــجيل ف ــتوديو تس ــيس س ــات تأس وآلي
المنــزل، وفنون التعليق الصوتي، كما قّدم 
البرنامــج أيضــًا فرصة حصريــة للموهوبين 
الشــباب لتعّلــم اســتراتيجيات إعــداد خطة 
العمــل، وتطويــر اإلنتــاج التقنــي، ووضــع 
خطــط النشــر والتســويق للمحتــوى الــذي 
يقدمونــه لتحويــل أفكارهــم إلــى مشــاريع 
رياديــة.” وأشــاد النظــري بتعاون الشــركاء 
مــع البرنامــج الذيــن ســاهموا فــي تمكيــن 
ــارات  ــة الشــابة مــن مه المواهــب العربي
ــوى  ــة المحت ــال صناع ــي مج ــة ف تخصصي
ــركائنا  ــع ش ــا م ــا : عملن ــي مضيف اإلبداع
علــى تحويل شــغف الشــباب إلى مشــاريع 
رياديــة وســنواصل العمــل مــع المتميزيــن 

لتعزيــز اســتدامتها ونموها”.
ويدعم البرنامــج التخصصي النوعي من 
مركــز الشــباب العربــي تمكيــن المواهــب 
صناعــة  مجــال  فــي  الشــابة  العربيــة 
البودكاســت، التــي تشــهد صعودًا مســتمرًا 
وتضاعــف أعــداد منصاتهــا عالميــًا بســرعة 
ــر “بودكاســت  ــث يشــير تقري ــة، حي هائل
إنســايتس” لعــام 2021 إلــى وجــود أكثــر 
مــن مليوني بودكاســت نشــط فــي العالم، 
ــون حلقــة بودكاســت  ــر مــن 48 ملي وأكث

فــي الفضــاء الرقمــي. وام

قــال معالــي خلــدون خليفة 
المنتــدب  العضــو  المبــارك، 
والرئيــس التنفيذي للمجموعة 
االتفاقيــات  ان  مبادلــة  فــي 
االســتثمارية الجديــدة التــي 
أمــس  مبادلــة   « أبرمتهــا 
األول خــالل زيــارة الرئيــس 
ــرون  ــل ماك ــي إيمانوي الفرنس
للدولــة تعتبر امتــدادًا للتعاون 
االقتصادي االستراتيجي القائم 
بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحدة والجمهورية الفرنسية 
وإضافــة إلــى الســجل الحافــل 
من مشــاريع التمويــل الناجحة 
ــركائنا  ــع ش ــا م ــي نفذناه الت
ــذه  ــا. إن حجــم ه ــي فرنس ف
قناعتنــا  االتفاقيــات يعكــس 
بوجود فرص كبيرة لالســتثمار 
في االقتصاد الفرنســي، والذي 
ــن  ــدة م ــة جدي ــل مرحل يدخ
ــكار. ــى االبت ــم عل النمــو القائ

مبادلــة  شــركة  وكانــت 
لالستثمار قد أبرمت اتفاقيتين 
األولــى مــع البنك االســتثماري 
الوطني الفرنســي »بي بي آي 
فرانس« بهدف تعزيز الشراكة 
ــا  ــة بينهم ــتثمارية القائم االس
بتخصيــص تمويل إضافي قدره 
4 مليــارات يــورو، يســاهم كل 
طــرف بمليــاري يورو. وســيتم 
ــل اإلضافــي  ضــخ هــذا التموي
خالل الســنوات العشر القادمة 
في شــراكة الصندوق الفرنسي 
اإلماراتي وشراكة االبتكار. وتم 
تخصيــص مبلغ 3.2 مليار يورو 
ــدوق الفرنســي  لشــراكة الصن
اإلماراتي، والتي تستهدف دعم 
المشاريع والشركات الفرنسية 
التــي تمتلــك إمكانيــات واعدة 
للنمــو، وذلــك إمــا مباشــرة أو 
من خالل صناديق اســتثمارية. 
ــي  ــكار، والت ــراكة االبت ــا ش أم
تركز على شركات التكنولوجيا 
الشــركات  دعــم  وصناديــق 
الناشــئة في فرنسا فقد خصص 

لهــا مبلــغ 0.8 مليــار يورو.
أمــا االتفاقيــة الثانية، والتي 
ــة ووزارة  ــن مبادل ــت بي أبرم
االقتصــاد والماليــة الفرنســية، 
يتيــح  عامــًا  إطــارًا  فتوفــر 
للصناديــق المرتبطــة بحكومــة 
أبوظبــي إمكانية اســتثمار 1.4 
يــورو فــي صناديــق  مليــار 
ــا  ــا أو لديه ــي فرنس ــل ف تعم
ــاط باالقتصــاد الفرنســي.  ارتب
الصناديــق  االتفــاق  ويخــدم 
التي تســتثمر فــي كل قطاعات 
االقتصــاد الفرنســي، بمــا فــي 
ذلــك القطاعــات االســتراتيجية 
مثل الطاقة وأشــباه الموصالت 

والفضــاء.
وأوضــح معالــي خلــدون 
بهــذه  المبــارك  خليفــة 
إعــالن  بعــد  انــه  المناســبة 
ســنتمكن  االتفاقيــات  عــن 
مــن تســريع اســتثماراتنا فــي 
القطاعــات الحيويــة التي تقود 
ــك نســاهم  هــذا النمــو، وبذل
فــي تقويــة الروابــط التجاريــة 
بيــن دولــة اإلمــارات وفرنســا 
وتعزيــز النمــو االقتصادي لكال 
البلديــن علــى المــدى الطويل.

مــن جانبــه قــال معالــي 
برونــو لوميــر، وزيــر االقتصــاد 
والماليــة واإلنعــاش الفرنســي: 
»أود أن أتقــدم بالشــكر لــكل 
مــن »مبادلــة« و«بــي بــي آي 
فرانس« بمناسبة تمديد شراكة 
ــة  ــتثمار المشــترك القائم االس
بينهمــا. يأتي هــذا التمديد في 
وقــت بدأ فيه ضخ االعتمادات 
الخاصة باالتفاقية األولى. هذه 
ــة تعكــس مــدى قــوة  االتفاقي
ــا،  ــط بينن ــي ترب ــات الت العالق
كما أن الشــراكة االســتراتيجية 
مــع مبادلة تؤكد الجاذبية التي 
تتمتــع بهــا فرنســا وثقــة دول 
اإلمــارات فــي اإلمكانــات التي 
يزخــر بهــا االقتصاد الفرنســي. 
وهــذا مــا أكدتــه االتفاقيــة 
الثانيــة التــي تــم توقيعها امس 
والتــي توفر مبلغًا إضافيًا قدره 
1.4 مليــار يورو لالســتثمار في 

االقتصاد الفرنســي.”.
ومــن جانبه، قــال نيكوالس 
ــذي  ــس التنفي ــورك، الرئي دوف
لبنــك »بــي بــي آي فرانــس«: 
»نحن فخــورون بهذه الخطوة 
ــراكتنا  ــي مســيرة ش ــة ف الهام

مــع مبادلــة والتــي بــدأت عام 
تجديــد  أن  شــك  وال   .2014
التزاماتنــا نحــو هــذه الشــراكة 
القادمــة  العشــر  للســنوات 
ــا المشــتركة فــي  يؤكــد رغبتن
بنــاء عالقة طويلــة األمد لدعم 
الشركات الفرنسية ومساعدتها 
علــى تحقيــق قيمــة إضافيــة.« 
وتجســد هاتــان االتفاقيتــان 
التــزام مبادلــة باالســتثمار فــي 
ــًا  ــط حالي ــث ترتب فرنســا، حي
بشــراكات مهمــة مــع عدد من 

المؤسســات والهيئــات.
ــي  ــي ب ــى أن »ب ــار إل يش
آي فرانس« ومبادلة ترتبطان 
بعالقــة قويــة بــدأت بإنشــاء 
الصندوق الفرنسي اإلماراتي 
عــام 2014 وشــراكة االبتــكار 
عام 2017، كما التزمت مبادلة 
فــي عــام 2020 بتخصيــص 
ــورو لالســتثمار فــي  ــار ي ملي
صنــدوق LAC I التابــع لبنك 
»بــي بــي آي فرانس« والذي 
فــي  االســتثمار  يســتهدف 
الشركات الفرنسية المتعددة 
فــي  المدرجــة  الجنســيات 

األســواق الماليــة. وام

قال معالي ســعيد محمد الطاير العضو 
المنتــدب الرئيــس التنفيذي لهيئــة كهرباء 
ــاه  ــاء ومي ــة كهرب ــي.. إن هيئ ــاه دب ومي
ــة اســتراتيجيات  ــذ البداي ــت من ــي تبن دب
واضحة للمسؤولية المجتمعية المؤسسية 
ووضعــت إطــار عمل متكامــل يتوافق مع 
أفضل الممارسات والتشريعات والقوانين 
المحليــة والدوليــة لتعزيــز ســعادة كافــة 
ــرورة  ــا بض ــا منه ــع ايمان ــراد المجتم أف
إحــداث تأثيــر مســتدام مــن خــالل تقديم 
الدعم ورد الجميل للمجتمع بشــكل عام.

وأضــاف معاليه » تهتــدي الهيئة برؤية 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد 
ــة رئيــس  آل مكتــوم نائــب رئيــس الدول
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« 
إلعــالء التطــوع والتالحــم المجتمعــي 
ــى  ــرة عل ــة والمثاب ــانية نبيل ــة إنس كقيم
ــا  ــي تأسســت عليه ــادئ الســامية الت المب
دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة القائمة 
علــى العطــاء والتعاضد وفي عــام اليوبيل 
الذهبــي لدولة اإلمارات ندخل الخمســين 
سنة المقبلة متسلحين باإلنجازات العالمية 
التــي تم تحقيقها وبطاقــات أبنائنا وثقافة 
التطــوع المتأصلة في المجتمــع اإلماراتي 

ونهجنــا الحضــاري المنطلــق مــن ثوابــت 
ومرتكــزات الدولة من أجل خير البشــرية 

جمعاء”.
ــق  ــى تحقي ــة إل ــدف الهيئ ــال » ته وق
التــوازن بين متطلبــات التنمية االقتصادية 
واالجتماعيــة والبيئيــة وفــق إطــار واضــح 
المتكامــل لخدمــة  للعمــل المؤسســي 
المجتمع. وتســعى إلى أن تكون من أكبر 
المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة 
والمســتدامة للعمــل التطوعــي فــي دولة 
اإلمــارات وإمــارة دبــي مــن خــالل إطالق 

ورعايــة عــدد مــن المبــادرات اإلنســانية 
والتطوعيــة الرائــدة لدعــم المنظومــة 
المتكاملــة والمســتدامة للعمــل التطوعي 

فــي الدولــة”.
ــي إطــار  ــر » ف ــي الطاي وأضــاف معال
مسؤوليتها المجتمعية أطلقت الهيئة 352 
مبادرة مجتمعية بين عامي 2013 و 2020 
وفــاق عدد الســاعات التطوعيــة لموظفي 
الهيئــة خالل هذه الفترة 145.634 ســاعة 
ولتشــجيع موظفينا علــى العمل التطوعي 
أطلقنــا برنامج التطوع الداخلي »أتطوع« 
عبــر تطبيــق الهيئــة الذكــي وموقعهــا 
ــات  ــع متطلب ــق م ــا يتواف ــي بم اإللكترون
برنامــج دبــي للتمّيــز الحكومــي.. وحصل 
80 مــن موظفــي الهيئــة فــي العــام 2020 
علــى »دبلــوم هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي 
للعمــل التطوعــي« بالتعــاون مــع جامعــة 
أميتــي فــي دبــي.. ويهــدف البرنامــج إلى 
تعزيــز قــدرات المنتســبين فــي مختلــف 
وتأهيلهــم  التطوعــي  العمــل  جوانــب 
إلدارة البرامــج التطوعيــة محليــًا وعالميــًا 
إضافــة إلــى إعدادهــم ليكونــوا مدربيــن 
ضمــن برنامــج الهيئــة لتدريــب القيــادات 

التطوعية”.وام

أعلنــت شــركة حديــد اإلمــارات، المصّنــع 
المتكامــل الرائد للحديد والصلب في الشــرق 
ــي  ــا الراع ــاركتها بصفته ــن مش ــط، ع األوس
البالتيني في مؤتمر الشــرق األوســط للحديد 
والصلــب 2021، المنعقــد فــي فنــدق جرانــد 
ــى 8  ــرة مــن 6 إل ــي فــي الفت ــاة فــي دب حي

ديســمبر الجــاري.
يجمع الحدث قادة صناعة الصلب والخبراء 
والمســؤولين والمعنييــن بالصناعــة لمناقشــة 
ــات  ــه والتحدي ــوق واتجاهات ــات الس معلوم
والنظــرة المســتقبلية لمرحلة مــا بعد جائحة 
ــدة  ــرص الجدي ــاف الف ــد-19، واستكش كوفي
والشراكات المحتملة على الصعيدين اإلقليمي 
والعالمــي. وتؤكــد حديد اإلمــارات من خالل 
هــذه الرعايــة االســتراتيجية التزامهــا بتطويــر 
ــز أواصــر  ــر تعزي ودعــم صناعــة الصلــب عب

ــاون الدولي. التع
ويلقــي ســعادة عمــر صوينــع الســويدي، 
وكيــل وزارة الصناعــة والتكنولوجيا المتقدمة 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الكلمــة 
الرئيســية للحــدث، حيــث يســلط الضــوء 
علــى أهميــة المؤتمــر والفــرص التــي يقدمها 
للمعنيين بالصناعة هذا العام، ورؤية الوزارة 
المتقدمــة لتطوير القطــاع الصناعي في دولة 
اإلمارات وتســريع تطبيــق التقنيات المتقدمة 

واســتغاللها علــى النحــو األمثل.
ــران  ــعيد غم ــدس س ــارك المهن ــا يش كم

الرميثــي، الرئيــس التنفيــذي لمجموعة أركان 
والرئيــس التنفيــذي لشــركة حديــد اإلمارات، 
فــي جلســة نقاشــية بعنــوان “حالــة صناعــة 
الصلــب في منطقــة الخليج العربي”. وتتناول 
المناقشــات التحديــات والنظــرة المســتقبلية 
لقطاع الحديد والصلب في المنطقة ال ســيما 
فــي مرحلة ما بعد جائحة كورونا، ومقومات 
النمو االقتصادي، واتجاهات استهالك منتجات 
الصلــب، والتغيــرات الســوقية، وغيرهــا مــن 

الجوانب االســتراتيجية.
وقــال الرميثــي: “تــؤدي حديــد اإلمــارات 
دوًرا محورًيــا فــي دعــم القطــاع الصناعي في 
دولــة اإلمــارات، وفــي الوقــت نفســه نؤمــن 
بأننــا جــزء ال يتجــزأ مــن الصورة األكبــر التي 
تجمــع الجهــات المؤثــرة فــي الصناعــة علــى 
ــا  ــث نتشــارك جميًع ــة، حي مســتوى المنطق

المصير نفســه فــي ظل الظــروف والتوجهات 
العالميــة الســائدة. ولــذا، يكتســب اليوم هذا 
التفاهــم والتنســيق اإلقليمــي أهمية مضاعفة 
مــن أجل ضمــان نمو الصناعــة والحفاظ على 
استقرار السوق. ويعد مؤتمر الشرق األوسط 
للحديــد والصلــب منصــة مثالية نســتطيع من 
خاللهــا تحديــد التوجهــات المســتقبلية بنــاًء 
علــى أحــدث معلومات الســوق وديناميكيات 
الصناعــة اإلقليميــة والعالميــة والتغيــرات 

الســوقية واألســعار، ونحــو ذلك.”
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان 
والرئيــس التنفيــذي لشــركة حديــد اإلمارات: 
“يســعدنا المشــاركة فــي هذا المؤتمــر الهام، 
حيــث نجتمــع مــع رواد صناعــة الحديــد فــي 
المنطقــة. ونفخر بأن نكــون الراعي البالتيني 
ــا  ــا أيًض ــذي يعــد فرصــة لن لهــذا الحــدث ال
لمناقشة احتياجات العمالء في منطقة مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وتوقعــات 
الطلــب فــي المنطقــة، والتوجهــات الجديــدة 

لالســتدامة واالبتــكار فــي صناعــة الصلب.”
ويشــارك أنــوب نايــر، الرئيــس التنفيــذي 
ــد  ــي حدي ــاريع ف ــة والمش ــات التقني للخدم
اإلمارات، في جلســة حوارية حول التطورات 
التقنيــة وتحســين عمليــات صناعــة الحديــد 
والصلــب، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة 
والرقمنــة علــى مصانــع الصلــب فــي منطقــة 
الخليــج العربــي، ورؤية الشــركة حــول تطور 
اإلنتاج اإلقليمي على مدار الســنوات الخمس 

لمقبلة. ا
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اقتصاد

»غرفة دبي« تصدر دراسة حول »التجارة بين دبي 
واآلسيان في مجال األغذية والمشروبات«

150 ألفا يزرون جناح »كهرباء ومياه دبي« في إكسبو 
2020 دبي خالل شهري أكتوبر ونوفمبر

أصــدرت غرفــة دبــي دراســة تحليلية حول 
الــدور المهــم الذي يمكن لرابطــة دول جنوب 
شــرق آســيا »آســيان« أن تلعبــه فــي تعزيــز 

األمــن الغذائــي للدولة.
ويأتــي إصــدار الدراســة علــى هامــش 
االســتعدادات لتنظيــم الــدورة األولى للمنتدى 
العالمــي لألعمال لــدول منطقة اآلســيان الذي 
تنظمــه غرفة دبــي بالتعاون مع إكســبو 2020 
دبي يومي 8 و9 ديســمبر الحالي تحت شــعار 
»شــراكات اقتصادية عابرة للحــدود«. ويهدف 
المنتدى إلى استكشاف الديناميكيات المتغيرة 
التي تشهدها دول هذه المنطقة ورصد الفرص 
ــال  ــارة واألعم ــطة التج ــز أنش ــة لحف المتاح
واالســتثمار بين دولــة اإلمارات وهــذه الدول.

وتبحــث الدراســة »التجــارة بيــن دبــي 
واآلســيان فــي مجــال األغذيــة والمشــروبات« 
والمجاالت التي يمكن لدول اآلســيان الـ10 أن 
تســاهم فيها في قطــاع األغذية والمشــروبات 

فــي اإلمــارات.
وقــال ســعادة حمــد مبــارك بوعميــم مدير 
عــام غرفــة دبــي » تتمثــل إحــدى أهــم ركائــز 
االســتراتيجية الوطنيــة لألمــن الغذائــي 2051 
للدولة في تنويع مصادرها الدولية من األغذية 
وهو أمر ثبت أهميته خالل جائحة ’كوفيد-19‘ 
التي أثرت بصورة كبيرة على سالســل التوريد 
العالميــة. وكدولــة تشــهد نمــواً فــي تعدادهــا 
الســكاني تتنامى أهمية إيجاد أسواق الستيراد 

المنتجــات الغذائية كأولوية وطنية”.
وأضــاف » تهــدف الدراســة التحليليــة التي 
أعدتهــا غرفــة دبــي إلــى تســليط الضــوء علــى 
الفجوات التي تعاني منها تجارة المواد الغذائية 
مــن أجــل مســاعدة التجــار فــي رابطــة دولــة 
اآلســيان والمســتوردين والمصدريــن فــي دبي 
ودولة اإلمارات عموماً. ويشكل األمن الغذائي 
إلــى جانــب التغيــر المناخــي أكثر المشــكالت 
العالميــة إلحاحــاً لــذا مــن المهــم جــداً تحديد 
المجاالت الرئيســية لتحســين عالقــات التجارة 
الثنائية في مجال الغذاء لضمان توافر إمدادات 

غذائيــة كافية للجميع”. ويظهر التحليل وجود 
فرص قوية ومهمة لزيادة صادرات دول اآلسيان 
مــن األغذيــة إلــى إمــارة دبي. وبحســب أرقام 
جمــارك دبــي بلغت واردات دبــي من األغذية 
والمشروبات »باستثناء التبغ« من دول اآلسيان 
ــل  ــام 2020 أي أق ــي ع ــار درهــم ف 2.99 ملي
بمعدل 8.4% من عام 2019 نتيجة القيود التي 
فرضتهــا دول اآلســيان علــى صــادرات األغذية 
بســبب جائحــة »كوفيــد- 19«؛ حيــث منعت 
فيتنــام تصديــر األرز ووضعــت تايالنــد قيــودًا 

علــى تصدير البيــض. وام

تخطت أعداد زوار جناح هيئة كهرباء 
وميــاه دبــي المشــارك في إكســبو 2020 
ــر  ــة لشــهري أكتوب دبــي توقعــات الهيئ
ــي  ــاح ف ــتقبل الجن ــث اس ــر حي ونوفمب
منطقــة االســتدامة أكثــر مــن 150.000 

زائر.
وأشاد زوار الجناح بالمشاريع الرائدة 
عالميًا التي تستعرضها الهيئة في إكسبو 
2020 دبــي ومبادراتها وخدماتها الذكية 
ــة  ــة الهيئ ــد مكان ــي تؤك ــرة الت والمبتك
بوصفهــا واحــدة مــن أبــرز المؤسســات 
الخدماتيــة حــول العالــم وأكثرهــا تميزًا 

فــي كافــة المجاالت.
ونــوه زوار الجنــاح بتصميــم الجنــاح 
العصــري الذي ينســجم مع ســعي الهيئة 
المســتمر لتطويــر وابتــكار تجــارب ثرية 
ــز  ذات قيمــة مضافــة تســهم فــي تعزي
سعادة المعنيين الفتين إلى نجاح الهيئة 
فــي رفــع مســتوى الوعــي حــول أهميــة 
ــق  االســتدامة والتحــول الرقمــي لتحقي
التنميــة المســتدامة الشــاملة وذلــك من 
خالل اســتعراضها بطريقــة مبتكرة ألبرز 
إنجازاتهــا ونجاحاتهــا العالمية في مجال 
الطاقــة النظيفــة والمتجــددة واالعتمــاد 
علــى تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
إلحــالل وتغييــر النمــوذج التشــغيلي 
ــى  ــة والتحــول إل للمؤسســات الخدماتي
أول مؤسســة رقمية على مستوى العالم 
بأنظمــة ذاتية التحكــم للطاقة المتجددة 

وتخزينها.
بحســن  إعجابهــم  الــزوار  وأبــدى 
اســتقبال موظفــي الهيئــة العامليــن فــي 
الجناح والمتطوعين واستجابتهم اإليجابية 
للــرد علــى استفســارات وأســئلة الزوار.
وقــال معالــي ســعيد محمــد الطايــر 
العضو المنتــدب الرئيس التنفيذي لهيئة 
كهربــاء ومياه دبــي إن الهيئة تهدف من 
خالل جناحها في إكسبو 2020 دبي إلى 
تعريــف الزائريــن بجهودها التي تســهم 
فــي تحويــل دبــي إلــى المدينــة األذكــى 

واألكثــر ســعادة على مســتوى العالم.
ــة  ــريك الطاق ــا ش ــاف “ بوصفن وأض

 2020 إلكســبو  الرســمي  المســتدامة 
دبــي نعمل على تســخير جميــع جهودنا 
وخبراتنــا وإمكاناتنــا حتى يحقق إكســبو 
2020 دبــي النجاح المنشــود الذي يليق 
بدولــة اإلمــارات في إطــار رؤية صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي “رعاه اهلل” الســتضافة أفضل 
نسخة لمعرض إكسبو يمكن أن يشهدها 
العالــم على اإلطالق في دبي وأن تكون 
ــى..  ــة ال تنس ــي تجرب ــة زوار دب تجرب
ونحــن علــى ثقــة أن إكســبو 2020 دبي 
ســيكون منصة دولية تســهم فــي تطوير 
حلــول مبتكرة لمختلــف التحديات التي 
تواجــه العالــم مــن أجــل مســتقبل أكثــر 

إشــراقًا ألجيالنــا القادمة”.
ويتيــح جناح الهيئة في إكســبو 2020 
دبــي للزائريــن التعــّرف علــى مشــاريع 
الهيئة العمالقة ومبادراتها الرائدة ومنها 
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة 
الشمســية أكبر مجمع للطاقة الشمســية 
فــي موقــع واحــد علــى مســتوى العالــم 
وستبلغ قدرته اإلنتاجية 5000 ميجاوات 
بحلول عام 2030؛ ومشروع “الهيدروجين 
األخضــر” األول مــن نوعــه فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا إلنتاج 

الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية؛ 
وديــوا الرقميــة الــذراع الرقمــي لهيئــة 
كهرباء ومياه دبي التي تهدف ألن تصبح 
الهيئة أول مؤسســة رقمية على مستوى 
العالــم معــززة بأنظمــة ذاتيــة التحكــم 
للطاقــة المتجددة وتخزينها مع التوســع 
في اســتعمال الذكاء االصطناعي وتقديم 
الخدمات الرقمية؛ ومســابقة “ديكاثلون 
الطاقــة الشمســية - الشــرق األوســط” 
التــي تنظمهــا الهيئــة تحــت رعاية ســمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمد بن راشــد آل 
مكتــوم ولــي عهــد دبي رئيــس المجلس 
التنفيــذي فــي إطار الشــراكة بيــن هيئة 
كهربــاء وميــاه دبــي والمجلــس األعلــى 
ــة  ــع وزارة الطاق ــي م ــي دب ــة ف للطاق
األمريكيــة؛ والمحطــة الكهرومائيــة فــي 
حتــا محطة لتوليد الكهرباء بتقنية الضخ 
ــي  ــدرة 250 ميجــاوات ف ــن بق والتخزي
حتــا وتعــد هــذه المحطــة األولــى مــن 
نوعهــا في منطقة الخليج العربي؛ وقمة 
دبــي وشــالالت حتــا المســتدامة إلنشــاء 
ــرات لنقــل  ــك بطــول 5.4 كيلومت تلفري
الســياح مــن منطقــة ســد حتــا إلــى قمة 
أم النســور فــي منطقــة حتــا واســتغالل 
المنحــدر للســد العلــوي واســتخدامه 

كشــالل طبيعي. وام

دبي - الوطن

العدد )3608( األحد 29 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 5 ديسمبر 2021م14

ــة للقــرآن  ــزة دبــي الدولي أعلنــت جائ
الكريم عن بدء تلقي طلبات التســجيل في 
مســابقة الشــيخة هند بنت متكوم للقرآن 
ــرين  ــة والعش ــا الثاني ــي دورته ــم ف الكري
وذلــك إعتبــارا مــن اليــوم األحــد ولغايــة 
ــن  ــر الجــاري م ــن شــهر يناي العشــرين م
خــالل إحــدى مراكــز أو مؤسســات القرآن 
الكريــم المعتمدة فــي جميع مدن الدولة.

واشــاد ســعادة المستشــار إبراهيــم 
محمــد بوملحــه مستشــار صاحــب الســمو 
حاكــم دبــي للشــؤون الثقافيــة واالنســانية 
ــذه  ــزة به ــة للجائ ــة المنظم ــس اللجن رئي
ــا  ــى تدخــل عامه ــة الت ــابقة المبارك المس
الثالــث والعشــرين ومــا تحظــى بــه مــن 
إهتمــام ورعاية كريمة من صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي »رعــاه اهلل«، وحرمــه ســمو الشــيخة 
هند بنت مكتوم آل مكتوم حيث حرصت 
ســموها أن تكون هذه المســابقة مفتوحة 
ــن مــن  ــن ومقيمي للجنســين مــن مواطني

حفظــة كتــاب اهلل العزيــز.
الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تتضمن 

ــم  ــرآن الكري ــرع الق ــرع وهــي ف ســتة أف
كامال ، وفرع عشــرون جزءا وفرع عشــرة 
أجــزاء وفرع خمســة أجــزاء وهو مخصص 
للمواطنيــن فقــط لجميــع األعمــار وفــرع 
ــد  ــن ممــن ال تزي خمســة أجــزاء للمقيمي
ــرع  ــم ف ــنوات ث ــر س ــن عش ــم ع أعماره
ــد  ــن ال تزي ــن الذي ــة أجــزاء للمواطني ثالث

أعمارهــم عــن عشــر ســنوات.
كمــا حــددت اللجنــة المنظمــة للجائزة 
سن الخامسة والعشرين لمن أراد االشتراك 

ــا شــريطة ان  مــن المقيميــن ذكــورا واناث
يكونــوا مــن حاملي تاشــيرة اإلقامــة ، كما 
يتاح للمواطنين من الجنسين االشتراك في 
جميــع األفــرع فــي أي ســن كانــوا مــا عــدا 
الفرع الســادس والذي حدد بعشــر سنوات 
ذكــورا وإناثا ، وبعد انتهاء فترة التســجيل 
ســتعلن وحــدة المســابقات بالجائــزة عــن 
ــث  ــة حي ــات النهائي ــدء التصفي ــد ب مواعي
يســتضيف مقرالجائــزة بالممزر المســابقة 

النهائية. وام

احتفت جمعية الصحفيين اإلماراتية بعيد 
االتحاد الخمسين للدولة في احتفال أقامته 
 أمام مقرها في حي الفهيدي التاريخي بدبي.

حضر االحتفال سعادة محمد جالل الريسي 
»وام«  اإلمارات  أنباء  وكالة  عام  مدير 
مجلس  رئيس  الحمادي  محمد  وسعادة 
ووفد  اإلماراتية  الصحفيين  جمعية  إدارة 
جمعية الصحفيين النمساوية الذى يضم 19 
من الصحفيين أعضاء الجمعية يمثلون عددا 
النمسا  في  اإلعالم  ووسائل  الصحف  من 
برئاسة كريستيان ستوغر نائب رئيس الجمعية، 
االحتفاالت  مع  تزامنا  الدولة  يزور  الذى 
وكالة  من  بدعوة  الخمسين  االتحاد  بعيد 
أعضاء  إلى  إضافة  »وام«،  اإلمارات  أنباء 
مجلس إدارة جمعية الصحفيين اإلماراتية، 
يمثلون  الجمعية  أعضاء  من  كبير  وعدد 
 المؤسسات الصحفية واإلعالمية في الدولة.

وأكد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة 
جمعية الصحفيين اإلماراتية ان االحتفاء بعيد 
االتحاد الخمسين يأتي بعد جهود كبيرة قام 
بها المؤسسون لدولتنا الحبيبة االمارات العربية 
المتحدة، ليتحقق اليوم طموح المغفور له 
نهيان »طيب  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
بالمراتب  الريادة  لنا  لتكون  ثراه«،  اهلل 
 األولى في أغلب القطاعات محليا وعالميا.

وتقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين 
بأسمي آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه اهلل« وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
»رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
اهلل«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 
األعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو 
أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات وإلى 
شعب اإلمارات والمقيمين، مجددا عهد الوالء 
واإلنتماء والمضي في المسيرة خلف قيادتنا 
 الرشيدة لتحقيق خطة الخمسين عاما القادمة.

وأشار إلى أن احتفال الجمعية بعيد االتحاد 

الخمسين من أمام مقرها في حي الفهيدي 
للحفاوة  خاصا  طابعا  له  بدبي،  التاريخي 
اإلنجازات  بمدى  ولتعريفهم  بالضيوف 
 التي حققتها الدولة خالل الفترة السابقة.

وشرح الحمادي للوفد الصحفي النمساوي 
تاريخ تطور الجمعية منذ نشأتها في عام 
2000 وحتى اليوم واإلنجازات التي حققتها 
إلى  انضمامها  من  الماضية  الفترة  خالل 
عضوية االتحاد الدولي للصحفيين وفوزها 
وعضويتها  التنفيذية،  اللجنة  في  بمقعد 
ومشاركتها  العرب  الصحفيين  اتحاد  في 
الصحفية  والمؤتمرات  المحافل  كافة  في 
واإلعالمية اإلقليمية والدولية، وعن المناطق 
الحرة اإلعالمية في إمارات الدولة والتي 
اإلعالمية  القنوات  من  الكثير  فيها  تعمل 
األجنبية. الصحف  ومراسلي   العالمية 

من جانبه قال سعادة محمد جالل الريسي، 
أن زيارة الوفد الصحفي النمساوي جاءت 
التطور  مسيرة  على  التعرف  بهدف 
الدولة على مدار  التي شهدتها  واالزدهار 
5 عقود وتطلعاتها لخمسين سنة جديدة 
من الطموح واإلنجاز والسعي نحو ترسيخ 
عالقات بناءة ومثمرة مع دول العالم الشقيقة 
والصديقة في المجاالت كافة، كما تهدف 
الزيارة إلى تعزيز التعاون اإلعالمي المشترك 
والتبادل اإلخباري بين وكالة أنباء اإلمارات 

النمساوية. اإلعالمية  والمؤسسات   »وام« 
ورحب سعادة محمد جالل الريسي بزيارة 
وفد جمعية الصحافة النمساوية مؤكدا أهمية 
هذه الزيارة في تنمية آفاق التعاون المشترك 
والتعرف  الخبرات  وتبادل  الجانبين  بين 
على الفرص المتاحة للتعاون اإلعالمي بين 
 »وام« ووكالة جمعية الصحافة النمساوية.

وقال » إننا سعداء بتواجد وفد جمعية الصحافة 
النمساوية في الدولة ومشاركته احتفاالتنا بعيد 
االتحاد الخمسين معربا عن الفخر بما حققته 
اإلمارات من نجاحات وإنجازات في المجاالت 
 كافة من أجل تعزيز ريادة وتقدم الوطن.

واصطحب رئيس جمعية الصحفيين ومدير 
الصحفي  الوفد  االمارات  أنباء  وكالة  عام 
النمساوي بجولة في منطقة حي الفهيدى 
التاريخي للتعرف على البيوت التراثية التي 
تبرز التطور التاريخي لدبي، وتتضمن فنادق 
التراث  تخدم  عام  نفع  وجمعيات  تراثية 
والهوية الوطنية اإلماراتية وبازارات ومطاعم 
 تراثية ومتاحف ومعارض للفن التشكيلي.
خور  في  بحرية  بجولة  الوفد  قام  كما 
القديمة. المنطقة  على  للتعرف   دبي 

واستمع الوفد إلى الفرقة الموسيقية الشعبية 
وفي نهاية االحتفال كرم محمد الحمادي 
ومحمد جالل الرئيسي الوفد بدروع وهدايا 

تذكارية.وام

ــي«  ــوم الوطن ــة »الي ــكأس بطول ــو ب ــن دري للبول ــق ب ــوج فري ت
للبولــو، وذلــك بعــد تغلبــه فــي المبــاراة النهائية على فريق هيســكث 
بســبعة اهــداف مقابــل اربعــة ليتــوج بلقــب البطولــة التــي أقيمــت 
علــى مالعــب نــادي ومنتجــع الحبتــور للبولو والفروســية بدبــي تزامنا 

مــع احتفــاالت الدولــة بعيــد االتحــاد الخمســين”.
ونجــح الفريــق البطــل فــي إنهــاء مشــواره فــي البطولــة دون أي 
ــة  ــاراة النهائي ــه بالفــوز فــي المب خســارة، مختتمــا سلســلة انتصارات
علــى منافســه القــوي فريق هيســكث وللمــرة الثانية خالل منافســات 
هــذه البطولــة، بعــد مبــاراة قويــة تخللتهــا بعــض اللمحــات الفنيــة 
خاصــة مــن محمــد بــن دري الــذي حصــل علــى جائــزة أفضــل العــب 

فــي المبــاراة للمــرة الثانيــة علــى التوالــي.
وفــي مبــاراة تحديــد المركــز الثالــث نجــح فريــق ذئــاب دبــي فــي 
ــل  ــق انكــورا بنجــاش بســتة اهــداف ونصــف مقاب ــى فري ــوز عل الف
ســتة اهــداف ليــرد اعتبــاره مــن خســارته فــي المبــاراة االفتتاحيــة.

ــادي  ــر فنــدق ن ــة قــام فيليــب دامــات مدي ــام البطول وعقــب خت
ومنتجــع الحبتــور للبولــو والفروســية بتتويــج فريــق بــن دري البطــل 
ووصيفــه فريــق هيســكث كمــا قام بمنــح جائزة افضل العــب لمحمد 
بــن دري ونــال الحصــان »جرابتا« جائزة أفضل خيــل في البطولة. وام

اشــعلت قمــة دوري العالمــي لهوكــي 
فريقــي  بيــن  جمعــت  التــي  الجليــد 
ــارز« الحمــاس  ــه كــي ب »أفانغــارد« و«اي
فــي قاعــة »كوكاكــوال أرينــا« والتــي تقــام 
ضمــن فعاليــات »دبي آيس شــو« ، ضمن 
الخمســين  االتحــاد  بعيــد  االحتفــاالت 

ــة. ــيس الدول ــي لتأس ــل الذهب واليوبي
حضــر المباراة ،معالــي الفريق عبد اهلل 
خليفــة المري، القائد العام لشــرطة دبي، 
وســعادة ســعيد حــارب أمين عــام مجلس 
دبــي الرياضــي، وناصــر أمــان آل رحمــة 
مســاعد أمين عــام مجلس دبــي الرياضي، 
وألكســي مــورزوف رئيــس رابطة »دوري 
كونتيننتــال للهوكي«، وألكســندر كريلوف 

رئيــس نادي »إتــش ســي أفانجارد”.
وأعطــى ســعادة ســعيد حــارب شــارة 
انطــالق المباراة، وكان إلى جانبه ألكســي 
مورزوف وألكســندر كريلوف، وفاز فريق 
»ايــه كــي بــارز« علــى فريــق »أفانغــارد« 
بنتيجــة 3 -1 فــي المبــاراة التــي شــهدت 
ــوى  ــا األق ــت بأنه ــديدا ووصف ــا ش تنافس
واألصعــب فــي الــدوري العالمــي لهوكــي 
الجليــد، كمــا شــهدت حضــورا جماهيــرا 
كبيــرا فــي قاعــة كوكاكــوال أرينــا بســيتي 

ووك دبــي.
وقال سيرجي تولشينسكي مهاجم فريق 
أفانغــارد فــي حديث لــه لموقــع »هوك« 
الروســي.. » اســتمتعت باللعــب في دبي 
فهــذه تعــد تجربــة جديــدة وفريــدة فلــم 
أفكــر أبــدا بــأن ألعــب هوكــي الجليد في 
دبــي، ورغــم خســارتنا أمــام فريــق بــارز 
ــكان  ــذا الم ــي ه ــب ف ــد إال أن اللع عني

ســيطبع فــي ذاكرتنــا ولــن ننســاها”.

وقــال زميلــه كوربــان نايــت: » كانــت 
تجربــة ممتعــة أن ألعب مبــاراة في دبي، 
كوننــا أول فريــق محتــرف يلعــب مبــاراة 
هوكي كاملة هنا هو شــعور خاص، ونحن 
ســعداء جــدا بكــرم الضيافة فــي دبي فقد 
ــاز، وكان  ــا بشــكل ممت ــب بن ــم الترحي ت
الجــو رائعــا، وكل شــيء كان علــى أعلــى 
مســتوى لقــد كانــت هــذه تجربــة رائعــة 
ــم أزر دبــي  ــا ل وفريــدة بالنســبة لــي، أن
مــن قبــل ومــن الرائــع المجــيء إلــى هنا، 
وبالتأكيد ســأحرص على أن أعود إلى هنا 
مــرة أخــرى ســواء كانــت مبــاراة أخــرى 

أو لقضــاء إجازتــي فهــذا المــكان رائــع”.
وتعــد المبــاراة اســتئنافا لمنافســات 
هــذا الــدوري العالمــي بعد توقــف عامين 
ــن  ــوى فريقي ــن أق ــت بي ــا، وجمع تقريب
فــي أوروبــا، همــا فريــق »أفانغــارد« 
أومســك آخــر فائــز بــكأس غاغاريــن، 

ــارز«  ــه كــي ب ــش إل »اي ــه إت ــق كي وفري
 كازان الحائــز علــى العديــد مــن الجوائــز.

وتتضمن فعاليات »دبي آيس شو« تنظيم 
عــدة فعاليــات لالســتعراض علــى الجليــد 
مــن أبرزها االســتعراض العالمي »األميرة 
النائمة«، والذي يســتمر حتى مساء األحد 
5 ديســمبر الحالــي، وتشــارك فيــه البطلة 
ــم  ــة العال ــكا وبطل ــا ناف ــة تاتيان األولمبي
فــي التزلــج علــى الجليــد ألينــا زاجيتوفــا، 
ــن 1500  ــر م ــرض أكث ــي الع ــارك ف ويش
محترف من المتزلجين على الجليد، ويعد 
هــذا االســتعراض مــن أشــهر العــروض لما 
يتضمنــه مــن تأثــرات وديكــورات خاصة.

ــن مجلــس  يقــام الحــدث بالتعــاون بي
دبي الرياضي ودائرة الســياحة والتســويق 
التجاري بدبي، ودوري كونتيننتال للهوكي 
العالمــي، ونــادي اتــش ســي أفانغــارد 

أومســك لهوكــي الجليــد.وام

بحضور الشــيخ الدكتــور محمد بن حم 
ــر  ــو هايب العامــري أقامــت مجموعــة لول
ماركــت العالمية في مدينة العين احتفاال 
بمناســبة عيــد االتحــاد الخمســين لدولــة 
اإلمــارات وصاحــب الحفــل العديــد مــن 
الفعاليات واألنشطة المتنوعة التي أسرت 
الــزوار وفســحت لهــم المجــال لمشــاركة 
الدولة احتفاالتها باليوبيل الذهبي لتأسيس 

دولــة المحبة والســالم واالزدهار.
ــادي  ــع الني ــد ناي ــل محم ــر الحف حض
البشــرية  المــوارد  إدارة  مديــر  نائــب 
ــال  ــن، وشــاجي جم ــي العي ــن ف والتوطي
الديــن، المدير اإلقليمي لمجموعة اللولو، 

ومحمــد عمــر مديــر العالقــات العامة في 
مجموعة اللولو، وأوني كريسشــان المدير 
ــس اإلدارة  ــن مجل ــاء م ــاري، وأعض التج
ــي  ــارزة ف ــن الشــخصيات الب ــد م والعدي
المجتمــع باإلضافــة لــى حشــد كبيــر مــن 
الــزوار وتخلــل الحفــل توزيــع جوائز على 

جمهــور الحضــور.
وبهــذه المناســبة أكــد بــن حــم علــى 
ــين  ــاد الخمس ــد االتح ــال بعي أن االحتف
يمثــل تعبيــرًا صادقًا عن الفخــر واالعتزاز 
بدولتنــا وقيادتنــا الرشــيدة.. وتأكيدًا على 
مســؤوليتنا المجتمعيــة فــي ترســيخ قيــم 
ومعانــي الــوالء واالنتماء بين أبناء الوطن 
من خالل تنظيم هذه الفعاليات المتنوعة 
ومشــاركة الجميــع فــي هــذه االحتفاليــة 

ــن ومقيمين. مواطني
ــر  ــن، المدي ــال شــاجي جمــال الدي وق
اإلقليمــي لمجموعــة اللولو: »اللولو تفخر 
بأنهــا عالمــة نشــأت فــي دولة اإلمــارات، 
مشــيرًا إلــى أن نجاحهــا يرجــع إلــى رؤية 
قــادة الدولة، الذين جعلوا اإلمارات مالذًا 

آمنا لألعمــال والتجارة واالســتثمار«.
ــات  ــة إحــدى فعالي ــد هــذه الفعالي وتع
ــع  ــدة البي ــر ماركــت رائ ــو هايب متاجــر لول
بالتجزئــة، لالحتفــاء بعيد االتحاد الخمســين 
للدولــة باإلضافــة إلــى عــدد مــن العــروض 
المميــزة وحمــالت المســؤولية اإلجتماعية، 
وذلــك تحت شــعار »نفخــر باإلمــارات 50« 
ــى 9 ديســمبر  ــوم حت الموحــد لمــدة 50 ي
علــى نطــاق 87 متجــر فــي دولة اإلمــارات.

جائزة دبي للقرآن تبدأ قبول طلبات المشاركة في مسابقة 
الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن

»الصحفيين اإلماراتية« تحتفـي بعيد االتحاد الخمسين

بن دري يفــوز بكــأس »الـيـوم الـوطـني« للـبـولـو

 قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد تشعل الحماس في قاعة »كوكاكوال أرينا دبي«

بحضور محمد بن حم

مجموعـة اللولـو العالمية تحتفـل بعيد االتحاد الخمسين

نظــم مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة 
والتــراث بمقــره فــي دبــي احتفــاال 
بمناســبة عيــد االتحاد الخمســين حضره 
ــام  ــع األقس ــن جمي ــز م ــو المرك موظف
باإلضافــة إلــى بعــض مــدراء مجموعــة 

جمعــة الماجــد.
بدأ الحفل بالسالم الوطني ثم تحدثت 
شــيخة المطيــري رئيســة قســم الثقافــة 
الوطنيــة والعالقات العامــة واإلعالم في 
المركــز عــن اإلنجــازات التــي تحققــت 
لإلمارات طوال الخمســين سنة الماضية.
وتخلــل الحفــل عــرض لفيلــم بعنوان 
علــى  ذهبيــة  إطاللــة  ـ  »اإلمــارات 
الخمســين« اســتعرض أبــرز المحطــات 
الرئيســية فــي مســيرة االتحــاد كما بين 
الفيلــم المحطــات التــي مهــدت لقيــام 
االتحــاد وصــوال إلــى الوقــت الحاضــر.

والقــى مديــر عــام المركــز الدكتــور 
محمد كامل جاد ورؤســاء أقسام المركز 

كلمــات أشــادوا فيهــا بــدور المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
اهلل ثــراه« باني نهضة الدولة ومؤسســها 

وإخوانــه حــكام اإلمــارات فــي ترســيخ 
أســس االتحــاد فــي مســيرة التطــور 

ــة العالمية. وام الحضاري

الفجيــرة  إمــارة  »لجنــة  نظمــت 
الخمســين  االتحــاد  عيــد  الحتفــاالت 
مســرح  علــى  غنائًيــا  حفــاًل  للدولــة« 
الفقيــت بدبا الفجيرة، شــارك فيــه فنانون 
 نجــوم وشــعراء احتفــااًل بهــذه المناســبة.
وافتتحت األمســية بعروض ضوئية ضخمة 
لأللعــاب الناريــة التــي أبهــرت اآلالف مــن 
ــرة  ــا الفجي الحضــور، وأضــاءت ســماء دب
ــع  ــن م ــج بالتزام ــي مبه ــٍو احتفال ــي ج ف
 احتفــاالت الدولــة بعيدهــا الخمســين.
محمــد  خالــد  اإلماراتــي  الفنــان  وأّدى 
توليفــة متنوعــة مــن األغاني التــي تميزت 
باأللحــان التراثيــة والكلمــات الشــعبية 
ــل. ــا حضــور الحف ــة وأطــرب به  اإلماراتي
هــزاع  اإلماراتــي  الفنــان  شــارك  كمــا 
ــي  ــأداء مجموعــة مــن األغان ــي ب الضنحان
ــعراء  ــهر ش ــا أش ــى به ــا وتغّن ــي كتبه الت
النبــط اإلماراتيين والخليجييــن، واجتذبت 
ــي. ــون الغنائ ــذا الل ــور المحــب له  الجمه
كمــا تفاعل جمهور الحفــل مع أداء الفنانة 
ــة  ــت مجموع ــي غّن ــة الت ــمس الكويتي ش
ــابقة  ــة الس ــا الغنائي ــن أعماله ــة م متنوع
ــي  ــان اإلمارات ــّدم الفن ــا ق ــة فيم والحديث
ــط  ــة وس ــه الغنائي ــر فقرت ــداهلل بالخي عب
تفاعــٍل الفــٍت مــن الجمهــور، حيــث أّدى 

مجموعــة مــن أغانيه التي حصدت شــعبية 
 وجماهيريــة عاليــة فــي مســيرته الفنيــة.
وتخللــت الحفــل فقــرات شــعرّية شــارك 
ــم  ــرة، وه ــا الفجي ــن دب ــعراء م ــا ش فيه
الشــاعر فيصــل المــوح، والشــاعر محمــد 
ــبيل  ــعيد س ــاعر س ــي، والش ــي اليماح عل
الظنحانــي، الذيــن تغّنــوا بقصائــد وطنيــة 

الفخــر  عــن مشــاعر  عّبــرت  حماســية 
 واالبتهــاج بعيد االتحاد الخمســين للدولة.
وشــهدت األمســية الفنيــة إقبــااًل كثيًفا من 
الجماهيــر الغفيــرة التــي توافــدت لحضور 
الحفــل من داخل اإلمارة وخارجها، وســط 
أجــواء احتفاليــة ُمبهجــة احتفاًء بالمناســبة 

الوطنيــة الغالية.وام

أختتمــت بلديــة مليحــة بالتعــاون مــع 
مؤسســة »أم أس أم« معرض الريم لألســر 
المنتجــة فــي ســوق الجمعــة فــي مليحــة 
الذي أســتمر 4 ايام متضمنا منتجات األســر 
مــن المالبــس النســائية والعطــور والبخور 
والهدايــا والمشــغوالت والحــرف اليدويــة 
إلــى جانــب تقديــم عرض حــي للمأكوالت 
التراثيــة وعــروض وفقــرات  اإلماراتيــة 
ــال . ــة لألطف ــعبية و ترفيهي ــون الش  للفن
وكان المعــرض قــد افتتحــه مصبــح ســيف 
عــوض الكتبي مدير بلديــة مليحة بمرافقة 
رجــل األعمــال عيســى عبد الجليــل الفهيم 
ــرة  ــبلي المدي ــح الش ــيف مصب ــم س ومري
العامــة لمؤسســة« أم أس أم« بحضــور 
 جماهيــر مــن المواطنيــن والمقيميــن.
وقال مصبح سيف عوض الكتبي ان تنظيم 
هذا المعرض جاء بمناســبة االحتفال بعيد 
اإلتحاد الخمســين لدولــة اإلمارات العربية 
المتحــدة وبهــدف دعــم األســر اإلماراتيــة 
المنتجة حيث يسهم المعرض في الترويج 

ــم. ــز قدراته ــة وتعزي ــم المتنوع  لمنتجاته
كمــا تضمــن المعــرض تنظيــم العديــد 
مــن الــورش أهمهــا ورش لتعليــم صناعــة 

العطور والبخور وورش المشغوالت اليدوية 
ــش  ــل والق ــعف النخي ــن س ــة م المصنوع
وكذلــك ورشــة تعليــم نقــش الحنــاء.وام

توج نادي خورفكان بلقب بطولة عيد 
االتحاد الخمسين للمصارعة الشاطئية التي 
أمس  والجودو  المصارعة  اتحاد  نظمها 
بالشارقة  الخان  منطقة  بشاطئ  الجمعة 
تحت رعاية سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي 
رئيس االتحاد، وبالتعاون مع مجلس الشارقة 
الرياضي، بمشاركة 100 العب من 6 أندية 
هي العين، دبي، الشارقة، اتحاد كلباء، 

خورفكان، والفجيرة.
التتويج  في  خورفكان  فريق  ونجح 
باللقب بتصدره قمة ترتيب فئتي األشبال 
والناشئين، فعلى مستوى األشبال حسم 

الصدارة برصيد 4 ميداليات منها ذهبيتان 
وفضية وبرونزية، وحصل على الميداليتين 
الذهبيتين كال من أبي عناد النسر في وزن 
تحت 60 كجم ومحمد وليد في وزن تحت 
50 كجم، في حين حصل نادي اتحاد كلباء 
على المركز الثاني في هذه الفئة، بفضل 
ذهبية العبه راشد نعمتوف في وزن تحت 
70 كجم، وجاء ثالثا فريق نادي الفجيرة 

للفنون القتالية.
أما فئة الناشئين فقد حل نادي خورفكان 
في المركز األول برصيد 4 ميداليات منها 
ذهبيتان وفضيتان، ونال الذهبيتان الالعبان 

خالد وليد في وزن تحت 70 كجم، وعبد 
الرحيم عبد المولي في وزن فوق 70 كجم، 
الفجيرة  نادي  فريق  ثانيا  حل  حين  في 
محمد  العبه  بذهبية  القتالية  للفنون 
وفي  كجم،   60 تحت  وزن  في  هشام 
 المركز الثالث جاء فريق نادي اتحاد كلبا.

جاسم  محمد  قام  البطولة  ختام  وعقب 
أمين السر العام المساعد التحاد المصارعة 
والجودو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، 
بالكؤوس  األوائل  الفائزين  بتتويج 
والميداليات التذكارية التي رصدها االتحاد 

ابتهاجا بتلك المناسبة الغالية.وام

»جمعة الماجد للثقافة والتراث« يحتفي بعيد االتحاد الخمسين

فنانون وشعراء يتغّنون بـ »عيد االتحاد الخمسين« على مسرح الفقيت بدبا الفجيرة

اختتام معــرض »الـريم لألســر المنتجة« فـي مليحــة

نادي خورفكان يحـرز لقب بطولة عيد االتحاد الخمسين للمصارعة الشاطئية

أبوظبي - الوطن
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تحولت محطة القطارات المركزية الضخمة في ميالنو 
معرضًا فنيًا عن »عالم بانكسي« يتضمن نسخًا بالحجم 
الفعلي للوحات الجدارية لفنان الشارع البريطاني الذي 

نجح في إبقاء هويته لغزًا.
وفيما تحقق أعمال بانكسي أرقامًا قياسية في المزادات، 
منها اللوحة الذاتية التلف جزئيًا »الفتاة مع البالون« التي 
بيعت في مقابل ٤.٢٥ ماليين دوالر، يهدف المعرض 
الذي يفتتح الجمعة إلى جعل فنه في متناول الجميع.

وأوضح أمين المعرض مانو دي روس لوكالة الصحافة 
الفرنسية: أن الفكرة تتمثل في جعل الناس يسافرون 
من دون الحاجة إلى السفر فعليًا حول العالم لمشاهدة 
أعمال بانكسي، خصوصًا أن معظمها تعرض للتدمير أو 

الحجب أو السرقة«.
وُتعرض أكثر من ١٣٠ لوحة جدارية وطباعة شاشة 
حتى ٢7 فبراير في قاعات هذه المحطة، وسط ديكور 

يعيد بأمانة إنتاج عالم فنان بريستول الغامض.
وأضاف مانو دي روس: أعدنا إنتاج الجدران التي رسم 
عليها بانكسي، والطوب، والخرسانة، وأوساخ الشوارع، 
والتلوث. وتولت مجموعة من فناني الغرافيتي الشباب 

والطالب تنفيذ اللوحات الجدارية.
ومن بين المعروضات عدد من أبرز أعمال بانكسي 
وأكثرها شهرة، كلوحة »رامي الزهور« التي تمثل شابًا 
يهم بإلقاء باقة من الزهور على شكل زجاجة »مولوتوف« 
حارقة، ورسوم استنسل تمثل حيوانه المفضل الجرذ، 
إضافة إلى أعمال أحدث زمنيًا، نادرًا ما ُعرضت من قبل.

وتشمل هذه األعمال جدارية »أتشوم!!« التي نفذها 
في بداية جائحة »كوفيد ١٩« عام ٢٠٢٠، وتجسد عجوزًا 
تعطس إلى درجة أنها تفقد طقم أسنانها، ولوحة من 
سنة ٢٠٢١ تمثل هاربًا من سجن ريدينغ في إنجلترا 

يفر مع آلته للكتابة. وكاالت

اكتشف علماء في كلية لندن الجامعية أّن بعض 
المرضى المصابين بنوع شائع من سرطان األطفال ال 
يستجيبون للعالج بسبب نوع نادر من الخاليا السرطانية 
لم يتم التعرف عليه سابقًا، تتمتع بقدرة فريدة على 

»النوم« أثناء العالج الكيميائي ومقاومة آثاره.
وكشفت الدراسة التي أجريت على الفئران ألول 
مرة عن السمات البيولوجية المحددة التي تفسر سبب 
تمكن عدد صغير من خاليا اللوكيميا من البقاء على 
قيد الحياة خالل أول ٢٨ يومًا من العالج الكيميائي 

لسرطان الدم الليمفاوي.
ويموت نحو ٢٠ في المائة من مرضى سرطان الدم 
الليمفاوي بسبب المرض، ويعاني الكثير ممن نجوا 
العالج طويل األمد  من مضاعفات طويلة األمد ألّن 
ومكثف، وهناك حاجة ماسة إلى عالجات أكثر فاعلية 
وأقل سمية، وهذه الدراسة التي ُنشرت أول من أمس 
في مجلة »نيتشر كانسر«، تلقي ضوءاً جديداً على 

كيفية تصميم هذه العالجات.
ومثل جميع أنواع السرطان، يتطور سرطان الدم 
الطبيعية طفرات  الخاليا  الليمفاوي، عندما تكتسب 

جينية متعددة.
ومنذ بضع سنوات، اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا 
أّن المرضى الذين يعانون من سرطان الدم الليمفاوي 
يأوون مجموعات متعددة من الخاليا، كل منها يتميز 
بوجود مجموعة فريدة من الطفرات الخاصة به، وقد 
ثبت أّن هذه المالحظة صحيحة في العديد من أنواع 

السرطان.
وحتى اآلن كان الرأي السائد هو أّن التركيبة الدقيقة 
للطفرات في الخلية السرطانية تحدد ما إذا كانت ستبقى 
أم ال بعد العالج، ومن المحتمل أن تتسبب في عودة 
المرض، ولكن لم يكن هناك دليل ال لبس فيه على هذه 
الفكرة، وقد فشلت الجهود المبذولة لتحديد الطفرات 
التي تسبب على وجه التحديد االنتكاس للمرضى.وكاالت

ذكــرت هيئــة اإلذاعــة الدنماركيــة )دي آر( أن 
ســتة زبائــن و٢٥ موظفــا بإيكيــا اضطــروا لقضــاء 
ليلتهــم علــى أســرة وأرائــك متجــر األثــاث جــراء 
هطــول الثلــوج الكثيــف فــي الدنمــارك  األربعــاء 

الماضي.
ــن وهــم  ــرت الصــور األشــخاص العالقي وأظه
جالســون مع بعضهم ويحتســون القهوة وملفوف 
ــدم  ــرة الق ــاراة لك ــاهدون مب ــا يش ــة بينم القرف
بمنطقــة شــمال غوتالنــد حــول مدينــة آلبــورج.

وقالــت زبونــة تدعــى ميشــيل باريــت إلذاعــة 
ــع فــي  ــاح الخميــس: »كان الجمي الدنمــارك صب
غايــة اللطــف، وكل مــا فــي األمــر أننــا ضحكنــا 
علــى الموقــف ألننــا لــن نمــر بــه علــى األرجــح 

مجــددًا«.
وأوضحــت وكالــة األنبــاء األلمانيــة أن أجــزاء 

كبيــرة مــن الدنمــارك، بمــا فــي ذلــك العاصمــة 
كوبنهاغن، تأثرت بمشــاكل مرورية ومشــاكل في 
ســير القطــارات وانقطــاع مؤقــت فــي الكهربــاء 

جــراء العاصفــة الثلجيــة.
وفــي مطــار آلبــورج، اضطــر نحو ٣٠٠ شــخص 
ــة  ــبب العاصف ــل بس ــة اللي ــر طيل ــار بصب لالنتظ

الثلجيــة.
وفــي مــكان آخــر بالبــالد، كان هنــاك مشــاكل 
طــوال المســاء. وعلــى جســر ســتوربيلت، بيــن 
جــزر فونيــن وزيالند، تمــزق غطــاء تاربولين في 
شــاحنة كانــت محملــة بطــرود، جــراء العاصفــة، 

بحســب صــور نشــرتها قنــاة »تــي فــي ٢«.
وقــال متحــدث باســم الشــرطة للقنــاة: »لقــد 
تدلــت المقطــورة فــوق الميــاه، أعتقــد أن بعض 
هدايــا عيــد الميالد ســقطت في الميــاه«.وكاالت

توصلت دراسة جديدة إلى أن نسر »هاست« المنقرض 
في نيوزيلندا، وهو أكبر نسر معروف، يمكنه أن يلتهم 
فريسه تفوقه وزنًا بـ١٣ ضعفًا. وقارن فريق دولي من 
الباحثين، بقيادة كبير أمناء متحف »كانتربري للتاريخ 
الطبيعي« في إنجلترا، الدكتور بول سكوفيلد، جمجمة 
ومنقار ومخالب نسر »هاست« المحتجز في متحف 
»كانتربري« مع خمسة طيور حية آكلة للحوم للتعرف 

على عادات تغذية الطيور الجارحة المنقرضة.
ويقول سكوفيلد إن البحث الجديد، الذي ُنشر ، في 
مجلة »بروسيدنغ أوف ذا رويال سوسيتي«، أعطانا 
صورة أوضح بكثير عن كيفية تغذية نسر »هاست«. 
ويضيف: تصطاد معظم النسور فريسة أصغر منها، 
لكن نسر )هاست( كان يالحق طائر )موا( المنقرض، 
الذي يمكن أن يصل وزنه إلى ٢٠٠ كيلوغرام، أي أكثر 

من ١٣ ضعف وزن جسمه«.

ونتيجة لهذا البحث، عندما نتخيل نسر »هاست« 
يتغذى، يمكننا أن نتخيلهم ينقضون على طائر )موا(، 
ويمسكون به بمخالبهم ويستخدمون منقارهم القوي 
لتوجيه ضربة قاتلة، وبمجرد سقوط الفريسة، كان 
النسر يتجه مباشرة إلى مؤخرة الجمجمة وإلى األحشاء 

واألعضاء الرخوة األخرى.
ووجدت الدراسة أن »منقار ومخالب نسر )هاست( 
كانت تشبه نسر أفريقيا وأورآسيا، ومع ذلك، فإن 
شكل قحفه العصبي، الجزء من الجمجمة الذي يحيط 
بالدماغ، والمؤشر الرئيسي على سلوك التغذية عند 
الطيور، كان أشبه بشكل نسر األنديز كوندور، وهو 

نسر من أميركا الجنوبية«.
ويتغذى نسر »الكوندور« على األعضاء الداخلية 
الرخوة للجثة، وتشير أوجه التشابه بينه وبين نسر 

»هاست« إلى أن النسر العمالق. وكاالت

خاليا سرطانية تتهرب من العالج بـ»النوم«معرض في محطة ميالنو للقطارات عن »عالم بانكسي«

نسر منقرض افترس ضعف حجمه 13 مرةزبائن يضطرون لقضاء ليلتهم بـ »إيكيا« جراء هطول الثلوج في الدنمارك

رغم االعتقاد الشائع، ال توجد دراسات تظهر 
أّن حساء الشعيرية بالدجاج مفيد عند اإلصابة 
يتوقف  أن  يريدون  ال  العلماء  ولكن  بالبرد. 
المرء عن إعداد حساء مشبع من الدجاج عند 

اإلصابة بالبرد.
وفي حين أّن االختبارات المعملية أشارت 
لاللتهاب  مضاد  أثر  هناك  يكون  قد  أّنه  إلى 
كافيًا  ليس  هذا  فإن  الحساء،  من  النوع  لهذا 
إلصدار حكم علمي. حسبما ذكرت وكالة األنباء 
األلمانية. ويقول أندرياس ميشالين، أستاذ العالج 
الطبيعي السريري في مستشفى شاريته في برلين 
ورئيس قسم الطب الداخلي والعالج الطبيعي 
»يحتوي  برلين:  في  إيمانويل  مستشفى  في 
الدجاج على بروتينات ودهون وكالهما عديم 

الفائدة لدفاعات الجسم ضد العدوى«.
ويجري ميشالين أبحاثًا في العالج الطبيعي 
منذ فترة طويلة واطلع على عدد ال حصر له 
من الدراسات في هذا المجال. وفيما يتعلق 
بالدجاج، لم يتمكن قط من العثور على أي شيء 
علمي لتوضيح لماذا هو بالتحديد له أثر إيجابي.

إذن هل نقلع عن حساء الدجاج عندما نصاب 
بنزلة برد؟

يقول الكثير من المؤيدين لحساء الدجاج إّنه 
عندما يصاب المرء بنزلة برد، فإّن غذاًء مشبعًا 
هو ما يحتاج له أغلب األشخاص. وبالنسبة لكثير 
ممن يتناولون اللحوم، فإّن حساء الدجاج هو 
من بين كل أنواع الحساء األقل ترجيحًا أن يترك 

المرء يشعر بالضعف والجوع بعده مجددًا.
وعالوة على ذلك، يظل لحساء الدجاج القليل 
مصاب  شخص  ألي  علميًا  المثبتة  المزايا  من 
بالبرد. أواًل، هو ساخن مما يحسن تدفق كل 
من المخاط والدورة الدموية وبالتالي تجعل 

المرء يشعر أّنه أفضل.وكاالت

قــال باحثــون بريطانيــون إن جرعــة أســبوعية مــن 
الضــوء األحمــر العميــق فــي الصبــاح قد تحمــي البصر 

الباهــت مــع تقــدم العمــر.
يقــول جليــن جيفــري، المؤلــف الرئيســي لدراســة 
صغيرة جديدة أجريت في جامعة لندن: »إن استخدام 
جهــاز LED بســيط مــرة واحــدة فــي األســبوع يعيــد 
شــحن نظــام الطاقــة المتدهــور فــي خاليــا الشــبكية، 

مثــل إعــادة شــحن البطارية«.
ووجــد الباحثــون أن التعــرض اليومــي لمــدة ثــالث 
دقائــق للضــوء األحمــر العميــق طويــل الموجــة يؤدي 
ــة  ــا المنتجــة للطاق ــا الميتوكوندري ــى تشــغيل خالي إل
ــة المتدهــورة  ــن، ممــا يعــزز الرؤي فــي شــبكية العي

بشــكل طبيعــي.
فــي هــذه الدراســة الجديــدة، أراد الباحثــون تقييم 
ــق  ــر التعــرض للضــوء األحمــر لمــدة ثــالث دقائ تأثي
مــرة واحــدة فــي األســبوع، ومــا إذا كان التعــرض فــي 

الصبــاح أو بعــد الظهــر قــد أحــدث فرًقــا.
وشــملت الدراســة ١٣ امــرأة وســبعة رجــال تتراوح 
أعمارهــم بيــن ٣٤ و 7٠ عامــا ، لــم يكــن لديهــم أي 
مــرض فــي العيــن. تعــرض المشــاركون لثــالث دقائــق 
مــن ضــوء أحمــر عميــق ٦7٠ نانومتــر، فــي الصبــاح 

بيــن الســاعة ٨ صباًحــا و ٩ صباًحــا.
تــم اختبــار رؤيــة األلــوان الخاصــة بهــم مــرة أخرى 
بعــد ثــالث ســاعات مــن هذا التعــرض، كما تــم اختبار 

١٠ مشــاركين بعــد أســبوع واحد مــن التعرض.
ــوظ«  ــن »ملح ــاك تحس ــط ، كان هن ــي المتوس ف
بنســبة ١7٪ فــي رؤيــة األلــوان، والــذي اســتمر لمــدة 
أســبوع. وأظهــرت النتائــج أن بعض المشــاركين األكبر 
ســًنا قــد تحســنت لديهــم الرؤيــة بنســبة ٢٠٪ لمــدة 

أســبوع.وكاالت

ــتيرلنغ  ــة س ــن جامع ــتاذ م ــة ألس ــت دراس حقق
بأســكتلندا، نشــرتها دوريــة »ســاينس أوف توتــال 
إنفيرومينــت«، تقدمــًا كبيــرًا علــى طريــق تحقيــق 
التــوازن بيــن زراعــة األشــجار وإنتــاج الغــذاء، بمــا 
يحقــق »الحيــاد المناخــي«، وكانــت الوســيلة لذلك 

هــي أحــد أنــواع »الفطريــات الصالحــة لــأكل«.
ويشــير »الحيــاد المناخــي« إلــى تحقيــق تــوازن 
ــاس  ــازات االحتب ــات غ ــة انبعاث ــن كمي ــي بي إجمال
الحراري الناتجة، ومقدار انبعاثات غازات االحتباس 
الحــراري الممتصة من الغــالف الجوي، ومما يعوق 
تحقيق ذلك، هو قطع الغابات والمراعي الســتخدام 

األرض فــي الزراعة.
ــي  ــاس ف ــول توم ــور ب ــة للدكت ــدت دراس ووج
جامعــة ســتيرلنغ، أجراهــا بالتعــاون مــع باحث من 
المكســيك، أن اإلكثــار مــن زراعــة »فطــر الحليــب 
ــا  ــج بروتين ــن أن ينت ــأكل يمك ــح ل األزرق« الصال
ــم  ــي يت ــار الت ــن لحــوم األبق ــر م ــار أكث ــكل هكت ل
تربيتهــا فــي المراعــي، ممــا يحافــظ علــى التشــجير 
وتخزيــن الكربون واســتعادة التنــوع البيولوجي في 

الوقــت نفســه.
وفطر الحليب األزرق أو ما يعرف بـ»الكتاريوس 
نيلــي«، تخــرج منه مــادة لبنية زرقــاء اللون ويمكن 
أكله حيث يباع في بعض أسواق الصين وجوانتانامو 
والمكســيك، وينتــج 7.٣ كغــم مــن البروتيــن لــكل 
هكتار، فيما تعزز األشجار التنوع البيولوجي وتخزن 
الكربــون، وتتلخــص الفكرة التي تنادي بها الدراســة 
حــول التخلــص مــن الزراعــة األحاديــة، عبــر دمــج 
زراعــة الفطــر مــع المحاصيــل األخــرى، عبــر اختيار 

المناطــق الصالحة لذلك.وكاالت

تركت أم أسترالية وظيفتها التسويقية بعد 
سبع سنوات، لرعاية ابنها المريض وبدء مشروع 
تجاري ناجح حقق منذ ذلك الحين أكثر من 
٥ ماليين دوالر بفضل اإلعالنات الذكية على 

إنستغرام.
منذ إطالقها في سبتمبر ٢٠١٥، باعت سبيلتا 
كلير لشركة بون ماكسيف، أكثر من ٥٠٠٠٠ 
حامل أقراط وهي اآلن في طريقها لتحقيق 
٢.٥ مليون دوالر بحلول نهاية السنة المالية.

التي  للمرأة  متوقع  غير  نجاًحا  كان  لقد 
قالت إنها استوحت الفكرة من إحباطها الدائم 
الذي كانت تشعر به عندما كانت تبحث عن 

مجوهراتها.
بدء عملها، أصيب  بعد شهرين فقط من 
ابنها الرضيع ماكس، البالغ من العمر اآلن ستة 
أعوام، بنوبة صرع. وأمضت سبيلتا شهورًا في 
استشارة األطباء قبل أن يكتشفوا إصابته بحالة 
الجينية،   SCN٢A باسم طفرة نادرة تعرف 

التي يمكن أن تسبب نوبات
واضطرابات في النمو ومحدودية الحركة.
خالل تلك الفترة تلقت سبيلتا أول طلب 
بالجملة من شركة بون ماكسيف، بمقدار ١٠٠٠ 
دوالر، مما جعلها تتفاءل بإمكانية نجاح عملها.

خطرت لها الفكرة عندما كانت في إجازة 
أمومة وهي تحاول البحث عن زوج من األقراط 
الخاصة بها، وقالت لنفسها ال بد من إيجاد حل 

لمشكلة المجوهرات.
وقالت سبيلتا: »لقد بدأت البحث في غوغل 
واألشياء الوحيدة المتاحة كانت تلك األشياء 
المصنوعة من أسالك صنعها رجل في كوخه، 
ولم تكن تفي بالغرض، لذا قررت أن أصنعها 

بنفسي« وكاالت

 حســـاء الـدجــــاج مفـيـد
إلصــابـات نـزالت الــبـرد

التعرض للضوء األحمر في الصباح 
يعزز قوة البصر

 فطر الحليب األزرق يدعم
»الحياد المناخي«

أسترالية تكسب الماليين بفضل 
تصميم  لحمل المجوهرات

هّدد ورثة دار »غوتشي« اإليطالية االثنين بمقاضاة 
فيلم ريدلي سكوت »هاوس أوف غوتشي« متهمين إياه 
بإظهار أفراد األسرة وكأنهم »مثيرو شغب« )»هوليغانز«(.

استند سكوت في فيلمه على أحد أهم أخبار الجرائم 
في إيطاليا خالل تسعينات القرن الفائت، وهو اغتيال 
ماوريتسيو غوتشي، وريث دار األزياء اإليطالية )يؤدي 

دوره الممثل آدم درايفر(، بتدبير من زوجته السابقة 
باتريزيا ريجاني )ليدي غاغا(.

ونشرت وكالة األنباء اإليطالية رسالة موقعة من ورثة 
ألدو غوتشي )١٩٠٥-١٩٩٠(، نصت على أن »عائلة 
غوتشي تحتفظ بالحق في اتخاذ أي مبادرة لحماية 

اسمها وصورتها«، وكذلك سمعة أقربائها.وكاالت

ورثة دار »غوتشي« يهــددون بمقــاضاة فيلم ريدلي سكــوت

طــّور فريــق مهندســين مــن جامعــة ســتانفورد األميركيــة مشــابك آلية 
يمكــن ربطهــا بالطائــرات المســّيرة لتحويلهــا إلــى طيــور آلية قــادرة على 

اإلمســاك باألشــياء أو الركــون علــى أســطح مختلفة.
ومــن شــأن هــذه القدرات الجديــدة أن تتيح للروبوتــات الطائرة توفير 
اســتهالك بطارياتهــا بــداًل مــن االضطــرار إلــى الوقــوف بدون حــراك، على 
ســبيل المثــال أثنــاء عمليــات البحــث عــن ناجيــن، أو مســاعدة علمــاء 

األحيــاء علــى أخــذ عينــات بســهولة أكبــر فــي الغابــات.
وقــال ديفيــد لنتينــك المشــارك فــي إعــداد المقالــة التي نشــرتها مجلة 
»ســاينس روبوتيكــس« بشــأن هــذا االبتكار:نريــد أن نكــون قادريــن على 
ــر للحماســة مــن وجهــة  الهبــوط فــي أي مــكان، ولهــذا فــإن ذلــك مثي

نظــر الهندســة والروبوتــات.
وأوضحــت وكالــة الصحافــة الفرنســية أنــه كمــا الحــال غالبًا فــي مجال 
الروبوتــات، اســتوحي المشــروع مــن ســلوك الحيــوان - فــي هــذه الحالة 
طريقــة هبــوط الطيــور علــى أغصان الشــجر وتشــبثها بها - بغيــة التغلب 

ــات التقنية.وكاالت على الصعوب

روبوت طـائر يمكنه اإلمسـاك باألشـيـاء

#هذه_أبوظبي أبوظبي بعدسة عيل أحمد

»التشّلون هم«

يومية سياسية مستقلة
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تبادال وجهات النظر بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك
محمد بن زايد يبحث تعزيز الشراكة االستراتيجية مع وزير خارجية الهند

سموه يعرب عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الهندي 
لمشاركته التهاني بأفراح اإلمارات الوطنية

محمد بن زايد يتــلقـى اتـصـااًل هاتفيـًا مـن رئيـس 
إسرائيل للتهنئة بعيد االتحاد الـ50

ــد آل  ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــتقبل صاح اس
ــد األعلــى للقــوات  ــي عهــد أبوظبــي نائــب القائ ــان ول نهي
المســلحة أمس الســبت في قصر الشــاطئ.. معالــي الدكتور 
ــي  ــة ف ــر الشــؤون الخارجي ســوبرامنيام جــاي شــانكار وزي

جمهوريــة الهنــد الصديقــة.
ورحب سموه خالل اللقاء بزيارة وزير الشؤون الخارجية 
ــدرا  ــة نارين ــي دول ــى ســموه تهان ــل إل ــذي نق ــدي.. ال الهن
مــودي رئيــس وزراء جمهوريــة الهنــد بمناســبة احتفــاالت 
دولــة اإلمــارات بيوبيلهــا الذهبــي وتمنياتــه للدولة وشــعبها 
مزيــدًا مــن التقــدم واالزدهــار وللعالقات بيــن البلدين دوام 

ــور واالرتقاء. التط

ــد  ــس وزراء الهن ــى رئي ــه إل ــه ســموه تحيات ــا حمل وفيم
وتمنياتــه لبلده وشــعبه الصديق مزيدا مــن التطور والنماء.. 
معربــًا عــن شــكره وتقديــره لدولــة رئيــس الــوزراء ناريندرا 

مــودي لمشــاركته التهانــي بأفــراح اإلمــارات الوطنية.
وبحــث ســموه ووزيــر الشــؤون الخارجيــة فــي الهنــد.. 
جوانــب التعــاون والعمــل المشــترك الــذي يرســخ الشــراكة 
االســتراتيجية بيــن دولــة اإلمــارات جمهوريــة الهنــد ويحقق 

مصالحهمــا المشــتركة وتطلعــات شــعبيهما الصديقيــن.
ــات النظــر  ــف.. وجه ــر الضي ــادل ســموه والوزي ــا تب كم
بشــأن عــدد مــن القضايــا والتطــورات اإلقليميــة والدوليــة 

ــترك. ص»٢« ــام المش محمد بن زايد خالل مباحثاته مع سوبرامنيام شانكارذات االهتم


