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أظهرت دراسة جديدة أن عدم الحصول على قسط 
النوم يمكن أن يؤدي إلى جميع أنواع  كاف من 
المشاكل في مناطق الدماغ التي تتحكم في اللغة 

والتخطيط واإلحساس بالوقت والذاكرة.
البريطانية  المراتب  الخبراء في ماركة  وأجرى 
العالقة  دراسة حول  مؤخًرا   TEMPUR الفاخرة 
بين قلة النوم والذاكرة، ووجدوا أن أكثر من نصف 
)5٤%( من شملهم االستطالع يعتقدون أن قلة النوم 

تجعل ذاكرتهم أسوأ وأن العلم يدعم ذلك.
وفي شرح للرابط بين النوم والذاكرة، قال الخبراء 
النوم  لعدم  البارزة  النتيجة  TEMPUR »إن  في 
التركيز والتعلم،  انخفاض قدرتك على  جيًدا هي 
مما يجعل استيعاب المعلومات الجديدة وتذكرها 

أكثر صعوبة«.
والنوم الجيد لياًل يخلق الذكريات ويحافظ عليها 
وفًقا ألهميتها. وذلك ألن تكرار الدماغ لألحداث 
األخيرة يحدث فقط عندما تكون نائًما. وأثناء النوم، 

ينقل عقلك ذاكرته إلى منطقة تخزين أكثر كفاءة، 
مهام  أداء  يمكن  تستيقظ،  عندما  أنه  يعني  مما 

الذاكرة بشكل أسرع وأكثر دقة.
وأفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية 
أن واحًدا من كل ثالثة أشخاص يعاني من مشاكل 
في النوم، مما يعني أن ذاكرة الماليين من الناس 
يمكن أن تتأثر، وقالت TEMPUR إن الرابط يتعلق 
بكيفية تطور العقل، حيث يتكون الدماغ من ١٠٠ 
مليار خلية عصبية مرتبطة بآالف الوصالت، والتي 
تتطور باستمرار. وإذا كنت ال تنام بما يكفي، فأنت 
ال تدع عقلك يقوي روابط معينة، وهذا بدوره ال 

يتيح الوقت لترسيخ ذكرياتك.
وكشفت الدراسة أن أربعة من كل خمسة أشخاص 
يعتقدون أن امتالك المرتبة المناسبة أمر ضروري 
لنوم هانئ لياًل. ويعد خلق بيئة نوم مريحة أمًرا 
مهًما للحصول على نوم مريح واختيار المرتبة األكثر 

مالءمة أمًرا حيوًيا لتحقيق ذلك.وكاالت

ذهبية  مجوهرات  اكُتشفت 
مذهلة، صنعت خالل فترة حكم 
نفرتيتي، داخل مقبرتين من العصر 
البرونزي كانتا مخبأتين لمدة ٣٠٠٠ 

عام في قبرص.
الذهب  من  قالدة  على  وُعثر 
الخالص على شكل زهرة اللوتس 
مع أحجار كريمة مرصعة، تشبه 
ترتديها  كانت  التي  المجوهرات 
الملكة المصرية القديمة في األسرة 

الثامنة عشرة.
هذا  إن  اآلثار  علماء  ويقول 
االكتشاف وزخارف أخرى تحكي 
ألولئك  المكثفة  التجارة  قصة 
الموجودين في قبرص مع مصر.

وتعد المقبرة واحدة من اثنتين 
اكُتشفتا في عام ٢٠١8 في جزيرة 
البحر األبيض المتوسط   الصغيرة، 
جامعة  من  اآلثار  علماء  لكن 
مؤخرا  اكتشفوا   Gothenburg

العجائب بالداخل.
وإلى جانب المجوهرات الفخمة، 
اكتشف الفريق أيضا بقايا من ١55 
فردا ومجموعة من 5٠٠ قطعة في 

المقبرتين مجتمعين.
واسُتخدم كال الهيكلين لمئات 
السنين، من حوالي ١5٠٠ إلى ١٣5٠ 
الهياكل  ووضعت  الميالد،  قبل 
العظمية واألشياء الجنائزية فوق 

بعضها البعض.وكاالت

فاز الفيلم المكسيكي »الثقب 
في السياج« للمخرج خواكين ديل 
باسو بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان 
في  الدولي  السينمائي  القاهرة 
دورته الثالثة واألربعين التي أسدل 
الستار عليها أمس األول  األحد.

أقيم حفل الختام بالمسرح الكبير 
لدار األوبرا المصرية، وقدم خالله 

المغني والملحن حميد الشاعري 
صنعها  التي  »األفالم«  أغنية 
العام.  هذا  للمهرجان  خصيصًا 
وكرم المهرجان في حفل الختام 
بيندر  لورانس  األمريكي  المنتج 
فريمو  تيري  الفرنسي  والمخرج 
السينمائي. كان  مهرجان  رئيس 

وكاالت

يحلم الكثيرون بشراء منزلهم الخاص 
في مرحلة ما من حياتهم، إال أن هذه 
الشابة األسترالية لم تتوقع أبداً أن 
تتمكن من شراء منزل خاص خالل 

ثالث سنوات فقط.
نجحت مادي والتون )٢٣ عامًا( 
بشراء منزلها األول في يوليو ٢٠٢١، 
بعد ثالث سنوات فقط من شراء بعض 

األسهم في شركة أبل.
بدأت مادي باالدخار منذ أن كانت 
في سن الخامسة عشرة، ونجحت في 
ادخار مبلغ من المال مكنها من شراء 

بعض األسهم من شركة أبل.
ولم تعتمد مادي على الربح من 
عملت  حيث  كثيراً،  الشركة  أسهم 
كباحثة طبية بدوام كامل وموظفة 
تسويق بدوام جزئي، وكانت تدخر 

المزيد من المال لتحقيق حلمها في 
شراء منزل يومًا ما.

وعلى الرغم من ارتفاع األسعار 
الكبير الذي شهده سوق العقارات في 
أستراليا في األعوام الماضية، لم تشعر 
مادي باليأس من امتالك منزلها الخاص.

وفي نهاية المطاف حصلت الشابة 
الطموحة على أرباح تبلغ ١8٠ ألف 
دوالر من أسهمها في آبل، تمكنت 
من خاللها من تسديد جزء معقول 

من سعر المنزل الذي اشترته.
وعبرت مادي عن سعادتها البالغة 
ألنها تمكنت من اقتناء منزل خاص 
بها، وهي ال تزال في مقتبل العمر، 
وحثت الشبان على العمل الدؤوب 
واستغالل الفرص لتحقيق أحالمهم مهما 

كانت صعبة المنال.وكاالت

وجدت دراسة نشرت يوم الجمعة الماضي، في 
مجلة »سينس أدفانسز« أن تناول الطعام في الليل قد 
يزيد من خطر إصابة اإلنسان بعدم تحمل الجلوكوز 

أو مقدمات السكري.
قال الباحثون إن حصر الوجبات في النهار يمكن 
أن يساعد في الحفاظ على مستويات صحية للجلوكوز 
في الدم، مما يسمح للجسم بمعالجة السكريات 

بشكل أكثر فعالية.
عمال  على  لياًل  الطعام  تناول  آثار  تقييم  بعد 
خالل  الطعام  استهالك  أن  تبين  الليلية،  النوبات 
ساعات الليل يسبب اختالاًل في ساعة الجسم التي 
تنظم التغييرات الجسدية والعقلية والسلوكية على 

مدار اليوم.
آثار  بتقييم  الباحثون  قام  الدراسة،  هذه  في 

تناول الطعام لياًل على ١9 مشارًكا شاًبا يتمتعون 
بصحة جيدة ظلوا مستيقظين لمدة ٣٢ ساعة في 
بيئة مضاءة بشكل خافت وخاضعة للسيطرة، حيث 
حافظوا على وضعية ثابتة للجسم وتناولوا وجبات 

خفيفة متطابقة كل ساعة.
انخرط  الفترة،  هذه  بعد  إنه  الباحثون  وقال 
المشاركون في محاكاة جدول العمل الليلي واتبعوا 
نظامين لتناول الطعام، حيث تناولت مجموعة منهم 
الطعام أثناء الليل لمحاكاة جدول زمني نموذجي 
بين عمال المناوبة الليلية، بينما تناولت المجموعة 

األخرى الطعام خالل النهار.
بعد ذلك، اتبع المشاركون جدواًل روتينًيا ثابًتا 
مدته ٤٠ ساعة لتقييم آثار الوجبات على إيقاعاتهم 

اليومية.وكاالت

عدم النوم يؤثر على نشاط الذاكرة في الدماغ

العثور على مجوهرات ذهبية من عصر نفرتيتي

فيلم مكسيكي يفوز بجائزة الهرم 
الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي

تنجح بشراء منزل في عمر 23 بفضل استثمارها في أبل

استهالك الطعام لياًل يسبب اختالاًل في ساعة الجسم

من  دفين  كنز  على  العلماء  عثر 
أحافير قطيع من ١١ ديناصورا ألول 
أكبر  ذلك  في  بما  إيطاليا،  في  مرة 
وأكمل هيكل عظمي للديناصورات تم 
العثور عليه في البالد على اإلطالق.

واكتشفت الهياكل العظمية المتحجرة 
 Tethyshadros التي تنتمي إلى األنواع
 Villaggio في موقع يسمى insularis
مدينة  من  بالقرب   del Pescatore
ترييستي الساحلية الشمالية الشرقية.

وكشف العلماء أن هذه األنواع من 
الديناصورات عاشت في جزيرة من 
األرخبيل األوروبي في محيط تيثيس 
قبل 8٠ مليون عام، ويصل طولها إلى 

خمسة أمتار.
 Villaggio del Pescatore اشتهر
عام  في  بالديناصورات  مرة  ألول 
عظمي  هيكل  اكتشاف  بعد   ١99٦
Tethyshadros insularis أطلق  لـ 
عليه علماء الحفريات اسم »أنطونيو« 
واعتقدوا في البداية أنه »نوع قزم«. 
لكن االكتشافات األخيرة، التي أجرتها 

جامعة بولونيا في إيطاليا، تتعارض مع 
هذا، حيث ُيعتقد اآلن أن »أنطونيو« 
ال  كان  وربما  صغيرا  ديناصورا  كان 
يزال في طور النمو وقت وفاته. كما 
أنه كان جزءا من نفس القطيع الذي 
مات معا. ووقعت تسمية أكبر البقايا 
المتحجرة بين المجموعة بـ«برونو«.

ويعتقد علماء الجيولوجيا أن موقع 
Villaggio del Pescatore، الذي يطلق 
عليه اسم »كنز الديناصورات«، كان 
محيط  وسط  في  جزيرة  من  جزءا 
»متوسطي بدائي« ُيدعى بحر التيثس 

.)Tethys(
وأدى ذلك إلى قيام الخبراء بتعريف 
»أنطونيو« بشكل غير صحيح على 
أنه  اعتقدوا  نوع »قزم« ألنهم  أنه 
»قاعدة  بـ  يسمى  ما  على  مثال 
وهي  الجزيرة(،  تأثير  )أو  فوستر« 
بيولوجية في علم  قاعدة جغرافية 
األنواع  بأن  تفيد  التطوري  األحياء 
للموارد  وفقا  أكبر  أو  تصبح أصغر 
المتاحة في البيئة المحيطة.وكاالت

أعلنت خدمة بث الموسيقى عبر اإلنترنت »تيدال« 
اعتزامها السماح لجزء من مستخدميها إمكانية سداد 
قيمة اشتراكهم مباشرة  للموسيقيين أصحاب التسجيالت 

التي يستمع إليها المستخدمون كثيرًا.
وقالت شركة تيدال إنها قررت تحويل ما يصل إلى 
١٠% من قيمة االشتراك في خدمة »هاي فاي بلس« 
والبالغة 99ر١9 يورو شهريًا، إلى برنامج »الدفع المباشر 

للفنانين«.
وأضافت تيدال أن فكرة البرنامج الجديد هي ضرورة 
وصول أموال المستخدم بشكل مباشر إلى الفنان الذي 
يفضل االستماع إلى أعمالهم باستمرار عبر خدمة البث.

الفنانون  عليها  التي يحصل  المبالغ  قيمة  أن  يذكر 
حاليًا تتوقف على مدى شعبية أعمالهم الموسيقية على 
خدمات البث عبر اإلنترنت. لكن هذه المبالغ تكون 

بسيطة في أغلب األحوال.
إلى  المستخدم  من  المباشر  الدفع  نموذج  ويعتبر 
الفنان الذي تعتزم خدمة تيدال تطبيقه جديدًا بالنسبة 

لهذه الصناعة.
في الوقت نفسه تستهدف خدمة تيدال جذب المزيد 
من المستخدمين من خالل إطالق نسخة مجانية من 
خدمتها ألول مرة. وستكون هذه الخدمة متاحة في 

البداية للمستخدمين في الواليات المتحدة.
يذكر أن خدمة تيدال تأسست عام ٢٠١5 على يد 
مجموعة من الموسيقيين بقيادة نجم الراب جاي زد 
على أساس منح الفنانين نصيب أكبر من إيرادات الخدمة 
وتوفير جودة أفضل لصوت التسجيالت الموسيقية التي 

تبثها.وكاالت

لم تغب الشمس في القارة القطبية 
القارة  وتشهد  أكتوبر.  منذ  الجنوبية 
الواقعة في أقصى جنوب األرض حاليا 
يوما صيفيا طويال، يمتد من منتصف 

أكتوبر حتى أوائل أبريل.
ولكن يوم السبت الماضي ، اكتسح 
الظالم الجليد في غرب القارة القطبية 
الجنوبية. وسيمر القمر مباشرة أمام 
الشمس، ما يحجب نورها وينتج كسوفا 

كليا للشمس.
مناطق  الكسوف  مسار  ويعبر 
والبريطانية  األرجنتينية  أنتاركتيكا 
مناطق  من  تتكون  )التي  والتشيلية 
متداخلة(، باإلضافة إلى األراضي غير 
المطالب بها والمعروفة باسم ماري بيرد 
الند. وستشهد المناطق الواقعة على 
طول المسار ما يقرب من دقيقتين من 
الظالم في ضوء النهار الممتد ألشهر.

وفي الوقت نفسه، ستشهد األطراف 
وإفريقيا  الجنوبية  ألمريكا  الجنوبية 

جزئيا  كسوفا  ونيوزيلندا  وأستراليا 
طفيفا إلى حد ما. وبالنسبة ألمريكا 
الكسوف  الجنوبية وإفريقيا، سيكون 
في الصباح الباكر. وبالنسبة ألستراليا 
ونيوزيلندا، سيحدث ذلك مع غروب 

الشمس.
وعندما تغرق الشمس نحو األفق، 
يسار  أعلى  »ليقّبل«  القمر  سيظهر 
المدن  جميع  بين  ومن  الشمس. 
أكبر  هوبارت  ستشهد  األسترالية، 
كسوف، ولكن حتى مع ذلك، سيتم 
تغطية ١١% فقط من مساحة الشمس. 
وبالنسبة إلى ملبورن، تنخفض هذه 
النسبة إلى ٢% فقط، بينما في كانبرا 
يصعب رؤيتها - فالشمس تعبر األفق 
عند حدوث كسوف صغير. إنه وضع 
مماثل في نيوزيلندا. وسترى إنفركارغيل 
٤% من الشمس محجوبة بالقمر، مع 
األيسر.  الشمس  القمر بجانب  مرور 

وكاالت

You. يسعى محرك البحث الجديد
com إلى تحدي محرك البحث األشهر 
غوغل من خالل توفير خيارات جديدة 

ميسرة للبحث للمستخدمين.
وضوًحا  األكثر  االختالف  ويتمثل 
بين محرك البحث الجديد وغوغل في 
الجماليات والتشغيل، ويشير ريتشارد 
إلى   You.com أطلق  الذي  سوتشر 
جميع  بدت  سنوات،  مدار  على  أنه 
حد  إلى  متشابهة  البحث  محركات 
المحركات  هذه  وتفترض  حيث  ما، 
من  واألهم   - يمكن  المعلومات  أن 
في  مرتبة   - تكون  أن  يجب  ذلك، 
قائمة نصية، ومرتبة بدقة من األكثر 
فائدة إلى األقل فائدة. لكن هل هذه 
حًقا أفضل طريقة لترتيب المعلومات؟ 
وحتى لو كانت، فهل ما زالت كذلك؟
You. وتتضمن نتائج البحث على
أمازون  مثل  صفحات  على   com
وصفحات  اإلخبارية،  والقصص 
ويكيبيديا، ومنشورات ريدت، والمقاالت 
المتوسطة، ومقتطفات الترميز، وقوائم 

لينكدإن، ومبيعات إي باي، والتغريدات 
وإبداء  تغريدها  إعادة  يمكن  )التي 
البحث(،  نافذة  داخل  بها  اإلعجاب 
البحث  نتائج  قائمة  من  بداًل  واكثر، 
المتسلسلة من غوغل، و تقدم شيًئا 
أقرب إلى العرض الطبوغرافي لإلنترنت 
الذي يتيح للمستخدمين عرض جزر 

المحتوى المختلفة في وقت واحد.
وقال سوتشر »ال نريد أن يكون 
من  للمشاركة  هائل  مسار  لدينا 
الشبكات االجتماعية. نريد مساعدتك 
في البحث بجهد أقل، وجعلك تنجز 
المهام وتوفر وقتك عن طريق تلخيص 
الويب من أجلك، مع توفير طرق 
مريحة للغاية للتفاعل مع المحتوى 

خاصة لألجيال الشابة«.
من  أواًل  البحث  عمليات  وتتكون 
مصادر مفضلة، تليها مصادر محايدة، 
ثم مصادر ثانوية. وفي محاولة للهروب 
من تأثير فقاعة التصفية، يمكنك تسهيل 
فصل عمليات البحث المخصصة عن 

عمليات البحث الموضوعية.وكاالت

اكتشاف 11 ديناصورًا  في إيطاليا يعود تاريخها 
إلى 80 مليون عام

»تيدال« تتيح للمستخدم »الدفع المباشر 
للفنانين« عند االستماع ألغانيهم

كسوف كلي للشمس يغرق القطب الجنوبي بالظالم

محرك البحث الجديد You.com ينافس غوغل

قالت الرابطة األلمانية ألطباء الفم واألذن والحنجرة 
إن الفطريات تهاجم التجويف الفموي والبلعوم والمريء 
والجهاز الهضمي لدى األشخاص، الذين يعانون من 
ضعف المناعة بصفة خاصة كمرضى السرطان ومن 

خضعوا لعمليات نقل أعضاء.
وأضافت الرابطة أن عوامل الخطورة األخرى تشمل: 

داء السكري، واألمراض المعدية الحادة )مثل االلتهاب 
الرئوي(، واألدوية )مثل المضادات الحيوية وأدوية 
على  المحتوية  الربو  وبخاخات  الكيميائي  العالج 
الكورتيزون(، وسوء التغذية )نقص الحديد ونقص 
فيتامين B(، والتدخين، واستخدام أطقم األسنان، 

وسوء استخدام المضادات الحيوية.وكاالت

اضطــرابـات التـذوق تـزيد خطــر اإلصـابـة بفطــريـات الفـم

تعانــي البشــرة خــالل فصــل الشــتاء مــن الجفــاف والخشــونة والرغبــة فــي الحكــة. 
وتقــدم مجلــة »فروينديــن« األلمانيــة مجموعــة مــن النصائــح للعنايــة بالبشــرة خــالل 

أشــهر الســنة البــاردة.
فــي البدايــة، يوضــح خبــراء العنايــة بالبشــرة أن البــرودة قــد تســبب جفــاف البشــرة 
مــن األصــل، عــالوة علــى أن اســتخدام مــواد العنايــة الخاطئــة قــد يتســبب فــي جفــاف 

البشــرة بشــكل إضافــي، ولذلــك نصحــت المجلــة األلمانيــة باإلجــراءات التاليــة:
تنظيــف البشــرة باســتخدام منتــج تنظيــف لطيــف وغيــر مهيــج وقابــل للذوبــان فــي 
المــاء، ويتعيــن أن يهــدئ المنظــف البشــرة وال يتركهــا مشــدودة أو جافــة، ويتناســب 

البلســم المنظــف مــع البشــرة الجافــة بشــكل خــاص.
ــات  ــى مضــادات األكســدة ومكون ــوي عل ــي تحت تســاعد الكريمــات والعالجــات الت

ــدة. ــد البشــرة فــي أن تكــون بصحــة جي تجدي
يســاعد التقشــير اللطيــف بحمــض ألفــا هيدروكســي وبيتا هيدروكســي علــى تخليص 
الجلــد مــن خاليــا الجلــد الميتــة، ويوصــى الخبــراء باســتخدام أحمــاض ألفا هيدروكســي 
بشــكل خــاص للبشــرة الجافــة، ألنهــا تســاعد البشــرة علــى االحتفــاظ بالرطوبــة بشــكل 

أفضــل على المــدى الطويــل. وكاالت

  الزيوت النباتية غير العطرية تحافظ على البشرة في الشتاء

#هذه_أبوظبي.. متحف قرص العني بعدسة لطيفة بنت مبارك الدرميك

ناصر مال اهلل الحمادي
المحامي والمستشار القانوني

للمرأة ذمة مالية مستقلة
قــرر قانــون األحوال الشــخصية فــي المــادة »٦٢« أن المرأة 
الراشــدة حــرة فــي التصــرف فــي أموالهــا وال يجــوز للــزوج 
ــة  ــا ذم ــكل منهم ــا وأن ل ــا دون رضاه ــي أمواله ــرف ف التص

ماليــة مســتقلة.
وأن للمــرأة ذمــة مســتقلة ســواء فــي أهليــة الوجــوب أم 
أهليــة األداء ولذلــك تكــون المرأة الراشــدة حرة فــي التصرف 

فــي أموالهــا.
وقــد منــع القانــون الــزوج مــن التصــرف فــي أمــوال زوجته 
دون رضاهــا ألن فــي ذلــك تصرفــا فــي مــال الغيــر الســتقالل 
ذمــة المــرأة وألن ذمتهــا مفصولــه عــن ذمتــه  إذا ليــس فــي 
الــزواج اتحــاد ذمــة بيــن الــزوج وزوجتــه ولهــذا وجبــت عليه 

النفقــة فــي مالــه لزوجتــه حتــى وإن كانــت غنيــة .
وإذا شــارك أحدهمــا اآلخــر فــي تنميــة مــال أو بناء مســكن 
ونحــوه كان لــه الرجــوع علــى اآلخــر بنصيبــه فيه عنــد الطالق 
أو الوفــاة وبذلــك يتضــح أن القانــون قــد أكد على حــق المرأة 

فــي أن يكــون لهــا ذمــه مالية مســتقلة.

ثقافة قانونية

»التشّلون هم«

يومية سياسية مستقلة

18Issue (3610) Tuesday 07 December 2021 صفحة    درهمانالعدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢١م

Alwatan.ae Alwatan_uae Alwatan_uae www.alwatan.ae

ــي«  ــبو ٢٠٢٠ دب ــجل »إكس  س
ــس  ــى الخام ــارة حت 5٦٦٣9٦٠ زي

ــاري. ــهر ديســمبر الج ــن ش م
 وخالل شــهري أكتوبر ونوفمبر 
الماضييــن، زار موقــع »إكســبو 
مســؤواًل   5٣8٣ دبــي«   ٢٠٢٠
حكوميــًا، كان مــن ضمنهم رؤســاء 
دول، ورؤساء حكومات، ووزراء، 
وذلــك للمشــاركة فــي الفعاليــات 
باأليــام  االحتفــال  أو  الرســمية 
الوطنيــة لدولهــم فــي »إكســبو 
٢٠٢٠«، وذلــك في ١٠٤٦١ فعالية 
اســتضافها الحــدث الدولــي خــالل 

ــه. شــهرين مــن انطالقت
الجمهوريــة  رئيــس   وهّنــأ 
ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســية 
ــبو  ــم »إكس ــى تنظي ــارات عل اإلم
٢٠٢٠« وجعله حدثًا ناجحًا، وذلك 
خالل زيارته لموقع »إكسبو ٢٠٢٠ 
ــي« خــالل األســبوع الماضــي. دب

 ويحمــل ٦ مــن أصــل ١٠ زوار 
ــزوار  »أي مــا نســبته 5٧% مــن ال
تذكــرة إكســبو ٢٠٢٠ الموســمية، 
مــع زيــارات متكــررة بلــغ عددها 
١.٢ مليــون زيــارة فــي الشــهرين 
أن  ُيثِبــت  مــا  وهــو  األولييــن، 
ــار  ــر كاٍف الختب ــدًا غي ــًا واح يوم
كل مــا يوفــره »إكســبو ٢٠٢٠« 

ــن تجــارب. وام م

ــن  ــن ع ــرية والتوطي ــوارد البش ــت وزارة الم أعلن
ــن  ــوات لتلقــي مالحظــات المتعاملي ــر ثــالث قن توفي

ــة المســاعدة. ــز اســتقدام العمال ــع مراك م
وأكــد خليــل خــوري وكيــل وزارة الموارد البشــرية 
والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة جاهزية 
الــوزارة لتلقــي مالحظــات المتعامليــن مــع المراكــز 
المعتمــدة مــن الــوزارة الســتقدم العمالــة المســاعدة 
ــب المخالفــة  ــزًا أو المكات ــغ عددهــا ٦٢ مرك والبال
التــي تــم إغالقهــا مؤخــرًا وعددهــا 8٤ مكتبــًا ســواًء 
أكانــت هــذه المالحظــات متعلقــة بمطالبــات ماليــة 
مثــل اســترجاع رســوم االســتقدام خــالل فتــرة تجربــة 

العامــل المســاعد ومدتهــا ٦ أشــهر أو بعــد انتهاء هذه 
ــرة فضــاًل عــن المالحظــات المتعلقــة باســتبدال  الفت
العامــل المســاعد بمــا يتوافــق مــع الالئحــة التنفيذيــة 

لقانــون عمــال الخدمــة المســاعدة.
يذكــر الــوزارة أعلنــت مؤخــرًا عن إغــالق 8٤ مكتبًا 
مخالفًا لقانون عمال الخدمة المســاعدة على مســتوى 
الدولة وذلك بالتعاون والتنســيق مع الجهات المحلية 
المعنيــة وذلــك انطالقــًا مــن الحــرص علــى التطبيــق 
ــن  ــك الحــد م ــي ذل ــا ف ــون بم ــل ألحــكام القان األمث
ــب  ــل المكات ــة مــن قب الممارســات الســلبية المرتكب

ص»5« المخالفة. 

اطلعــت لجنــة الشــكاوى فــي المجلــس الوطنــي 
االتحــادي أمــس االثنين خــالل اجتماعهــا الثاني من 
ــث للفصــل التشــريعي  ــاد العــادي الثال دور االنعق
الســابع عشــر فــي مقــر األمانــة العامــة للمجلــس 
فــي دبي، برئاســة ســعادة ســمية عبداهلل الســويدي 
رئيســة اللجنة، على ٢٣ شــكوى واتخذت القرارات 

ــبة بشأنها. المناس
حضــر االجتمــاع أعضــاء اللجنــة ســعادة كل مــن 
ضــرار حميــد بالهــول مقــرر اللجنة لهــذا االجتماع، 
وحمــد أحمــد الرحومــي النائــب األول لرئيــس 
المجلــس، وحميــد علــي الشامســي، وهنــد حميــد 

العليلــي أعضــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي.

وبحثت اللجنة ٢٣ شــكوى مقدمة إلى المجلس، 
ــرأي القانونــي الخــاص بهــا وردود  واســتعرضت ال
الجهــات ذات العالقــة بالشــكاوى واتخــذت بشــأنها 
القــرارات المناســبة، كمــا وجهــت بمخاطبــة بعــض 
 الجهــات المعنية بالشــكاوى لمزيد من االســتيضاح.

ــي  ــس الوطن ــي المجل ــة الشــكاوى ف ــص لجن وتخت
االتحــادي بمتابعــة وبحــث الشــكاوى الــواردة إلــى 
المجلــس لبيــان مدى صحتها والســعي بيــن أطرافها 
ــات  ــى أنســب الحلــول، وتلقــي اإلجاب للوصــول إل
الالزمة عليها، وإعداد تقرير ســنوي عن الشــكاوى، 
لبيــان مــا اتخــذ مــن إجــراءات حيالهــا، ومؤشــرات 

االتجاهــات بشــأنها. ص»5«

استقبل 5383 مسؤوالً حكومياً واستضاف 10461 فعالية
5.66 مليون زيارة لـ»إكسبو 2020 دبي« حتى 5 ديسمبر الجاري

»الموارد البشرية«: 3 قنوات لتلقي مالحظات 
المتعاملين مع مراكز استقدم العمالة المساعدة

لجنة الشكاوى في المجلس الوطني االتحادي 
تطلع على 23 شكوى

6 من 10 زوار يحملون تذاكر موسمية وقاموا بزيارات 
متكررة بلغ عددها 1.2 مليون خالل الشهرين األوليين

فــي احتفاليــة خاصــة ُنظمــت فــي »إكســبو دبي، 
شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكــم دبــي، »رعــاه اهلل«، تخريــج الدفعــة األولــى 
مــن برنامــج »قيــادات دبــي« والدفعــة الرابعــة مــن 
منتســبي برنامــج »القيــادات المؤثــرة«، ضمن مركز 
محمــد بــن راشــد إلعــداد القــادة، إلعــداد وتأهيــل 
ــى الكــوادر  ــادات الشــابة لينضــم الخريجــون إل القي
القياديــة واإلدارية في مختلف المؤسســات والهيئات 
الحكوميــة فــي الدولــة، بعــد تدريــب شــامل، نظريــًا 
وعمليــًا، لتطويــر إمكاناتهــم وقدراتهــم، وفق نموذج 
محمــد بــن راشــد للقيــادة، وبمــا يتفــق مــع أحــدث 

المعايير العالمية. كما أطلق ســموه الدفعة الجديدة 
ــادات دبــي« إلعــداد المزيــد مــن  مــن برنامــج »قي
الكفــاءات الحكوميــة ممــن رشــحهم مــدراء العمــوم 
فــي دوائــر دبــي ليكونــوا مســاعدين ونوابــًا لهــم.. 
باإلضافــة إلــى فتح باب التســجيل لبرنامج »القيادات 
المؤثــرة، بهــدف ضمان وجود قيــادات مؤهلة قادرة 
علــى مواصلــة مســيرة البنــاء بنفــس الــروح، وبنفس 

ــة القيادية. الثقاف

وغرد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم على حســابه فــي »تويتر« بالقول: »شــهدت 
تخريــج دفعتيــن مــن مركــز محمــد بن راشــد إلعداد 
القــادة.. خــرج المركــز 8٠٠ قيــادي إماراتــي خــالل 
١8 عامــًا، منهــم الــوزراء والــوكالء ومــدراء العمــوم 
ومــدراء الشــركات.. وسأســتمر فــي ذلك ألننــا نحتاج 
إلــى أفــكار جديــدة ودمــاء جديــدة كل يــوم.. أدعــو 
».mbrcld.ae :الشباب للتسجيل في الدفعة الجديدة

القيــادات عمليــة  وأضــاف ســموه: »صناعــة 
متواصلــة.. وهــي الضمــان الرئيســي الســتدامة 
ــة  ــى صناع ــع إل ــًا ســموه: »نتطل المســيرة«، مضيف
قيــادات تســتطيع مواكبــة عالــم يتغيــر باســتمرار.. 
وصناعة الفرق باســتمرار.. وترســيخ موقعنا العالمي 

ــة المجــاالت«. ــي كاف ف
مــن جانبــه، هنــأ معالــي محمد عبــداهلل القرقاوي 
وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي 

لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم 
الخريجيــن، الفتًا بالقول: »إن تأهيل وإعداد قيادات 
قــادرة علــى إحــداث فــرق نوعــي فــي مؤسســات 
الدولــة علــى كافــة المســتويات اإلداريــة والتنفيذيــة 
والقياديــة يعــد متطلبًا أساســيًا في المرحلــة المقبلة 
مــن الحراك التنموي الشــامل في اإلمــارات«، مضيفًا 
بقولــه: »منــذ إطالقــه قبــل أقــل مــن عشــرين عامــًا 
نجــح نمــوذج محمــد بــن راشــد فــي إرســاء منهجــه 
فــي صناعــة القــادة القائــم علــى صقــل المهــارات 
اإلدارية وتحفيز الفكر القيادي وخلق عقلية منهجية 
تترجــم الخطــط االســتراتيجية إلــى مشــاريع قائمــة 

على األرض«. ص»٢«
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محمد بن راشد: المركز خرج 800 قيادي 
إماراتي خالل 18 عامًا منهم الوزراء 

والوكالء ومدراء العموم ومدراء الشركات

سموه يصدر مرسومًا بإعادة تشكيل 
مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي 

برئاسة أحمد بن سعيد

±±±

±±±

±±±

محمد بن راشد يبحث العالقات 
الثنائية وسبل دفعها قدمًا مع 

رئيس كوستاريكا

سموه وكارلوس كيسادا يبحثان الجهود 
المبذولة لبدء مرحلة جديدة في مسيرة 
التنمية المستدامة على الصعيد الدولي

شهد تخريج دفعتين من الكوادر القيادية في فعالية نظمها مركز محمد بن راشد إلعداد القادة بـ»إكسبو دبي«
محمد بن راشد: نتطلع إلى صناعة قيادات تستطيع مواكبة عالم يتغير باستمرار
سمــوه يتسلم رسـالــة لرئيـس الــدولـة مـن خـادم الحــرميــن الشريفيــن

محمد بن راشد في صورة جماعية مع خريجي برنامج »قيادات دبي«

عبداهلل بن زايد يحضر منافسات سباق 
جائزة السعودية الكبرى للفورموال 1

برئاسة منصور بن زايد وفي اجتماع عقده بـ»إكسبو 2020 دبي«
»الوزاري للتنمية« يناقش عددًا من مشاريع التشريعات 

االتحادية والتقارير والمبادرات الحكومية حضــر ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل 
نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي 
أمــس األول األحــد ســباق جائــزة الســعودية 
الكبــرى STC للفورمــوال١ الــذي أقيــم علــى 
حلبــة كورنيــش جــدة بالمملكــة العربيــة 

ــقيقة. ــعودية الش الس
ــى جانــب ســموه،  كمــا حضــر الســباق إل
ــرة  ــي وزي ــد الكعب ــت محم ــورة بن ــي ن معال
الثقافة والشــباب ومعالي شــما بنت سهيل بن 
 فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

وأكد ســمو الشــيخ عبــداهلل بن زايــد آل نهيان 

- فــي تصريحــات خاصــة بهذه المناســبة - أن 
اســتضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة 
لســباقات الفورمــوال ١ يأتي تجســيدًا لمكانتها 
ــل الحتضــان  ــز رئيســي متكام ــدة كمرك الرائ
الفعاليــات العالميــة الكبــرى وفــق أرقــى 

المعايير.
وعبر سموه عن فخره بالمستوى التنظيمي 
  STC المتميــز لجائــزة الســعودية الكبــرى
ــوادر  ــة الك ــس احترافي ــا يعك ــوال١ م للفورم
الوطنيــة الســعودية وقدرتهــا علــى تولــي 
مسؤولية تنظيم هذه البطولة العالمية. ص»5«

ــد  ــن زاي ــرأس ســمو الشــيخ منصــور ب ت
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــب رئي ــان نائ آل نهي
ــر شــؤون الرئاســة، اجتمــاع المجلــس  وزي
الــوزاري للتنميــة الدوري، والــذي تم عقده 
فــي معــرض »إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، حيــث 
جــرى خاللــه مناقشــة عــدد من المبــادرات 
والمواضيع الهادفة إلى دعم منظومة العمل 
الحكومــي واالســتمرار فــي تطويرهــا بمــا 

يلبــي متطلبــات المرحلــة المســتقبلية.
تضمنــت أجنــدة االجتمــاع مناقشــة عدد 
ــا، مناقشــة مشــروع  ــن التشــريعات منه م
ــون  ــى المرســوم بقان ــالت عل إدخــال تعدي
اتحــادي في شــأن الماليــة العامة، وذلك في 
إطــار العمــل علــى تبنــي األســس والمعايير 
الدوليــة لرفــع كفــاءة األداء المالــي وإدارة 
الموارد المالية للحكومة االتحادية. ص»٣«

رئيس إيران يستقبل وفدًا برئاسة 
طحنون بن زايد

استقبل فخامة إبراهيم رئيسي رئيس 
جمهورية إيران اإلســالمية أمس االثنين 
في طهران، وفدًا برئاســة ســمو الشــيخ 
طحنــون بــن زايــد آل نهيــان مستشــار 
األمــن الوطنــي. وبحــث الجانبــان - 
خــالل اللقــاء - العالقات الثنائية وســبل 

تعزيزها.
ونقل ســمو الشــيخ طحنــون بن زايد 
ــس  ــى الرئي ــاء إل ــان خــالل اللق آل نهي
اإليراني.. تحيات صاحب الســمو الشيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة 

»حفظــه اهلل« وصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
ــران  ــات ســموهما إلي المســلحة وتمني
 وشعبها الصديق دوام التقدم واالزدهار .

ــم رئيســي  ــه فخامــة إبراهي فيمــا حمل
ــس  ــمو رئي ــب الس ــى صاح ــه إل تحيات
الدولــة وصاحــب الســمو الشــيخ محمد 
ــة  ــه لدول ــان وتمنيات ــد آل نهي ــن زاي ب
اإلمــارات وشــعبها مزيــدًا مــن التطــور 

ــاء. ص»5« والرخ

اإلمـارات تشـارك في أعمـال الدورة السابعة 
والثالثين لمجلس وزراء العدل العرب

اإلمارات تستعرض قدرات قطاعها البحري لتعزيز 
ترشحها في المنظمة البحرية الدولية

شــاركت دولــة االمــارات العربيــة فــي 
أعمــال الــدورة الســابعة والثالثين لمجلس 
وزراء العــدل العــرب التــي عقــدت أمــس 
االثنيــن بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة 

الــدول العربيــة .

تــرأس الوفــد معالي القاضي المستشــار 
ــة  ــس المحكم ــادي رئي ــد الب ــد حم محم
ــعادة  ــد س ــم الوف ــا، وض ــة العلي االتحادي
ــراح  ــن الجـ ــد الرحم ــد عب القاضــي محم
المحكمة االتحادية العليا، وسعادة القاضي 

عبــد الرحمــن مــراد البلوشــي مديــر إدارة 
ــور  ــار الدكت ــي، والمستش ــاون الدولـ التع
عبــداهلل الحمــادي رئيــس قســم الجامعــًة 
العربيــة بالمندوبيــة الدائمــة للدولــة لدى 

الجامعــًة العربيــة. ص»٣«

ــز  ــم المراك ــن أه ــارات م ــة اإلم ــد دول تع
البحريــة علــى مســتوى العالــم حيــث أســهم 
الموقــع االســتراتيجي للدولــة إضافــة إلــى 
الممارسات التي طورتها والقرارات والتشريعات 
التــي أصدرتهــا فــي أن تكــون البنيــة التحتيــة 

ــة  ــالمة والبيئ ــر الس ــري ومعايي ــاع البح للقط
البحريــة من بين األفضل على مســتوى العالم.
كمــا أســهمت الجهــود الرائــدة التــي بذلتها 
ــع  ــي المجتم ــا ف ــز مكانته ــي تعزي ــة ف الدول
ــة  ــوز بعضوي ــا للف ــي وتأهيله ــري العالم البح

مجلــس المنظمــة البحريــة الدوليــة فــي الفئــة 
»ب« عــام ٢٠١٧ وإعــادة انتخابهــا عام ٢٠١9.. 
فيمــا تتطلــع الدولــة حالًيــا إلى إعــادة انتخابها 
للمــرة الثالثــة علــى التوالــي في انتخابــات عام 

٢٠٢١. ص»٣«
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أعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في العالقات بين البلدين
محمد بن راشد يبحث تعزيز العالقات مع رئيس كوستاريكا

محمد بن راشد يتسلم رسالة لرئيس الدولة من خادم الحرمين الشريفين

محمد بن راشد يصدر مرسومًا بإعادة تشكيل مجلس 
المناطق الحرة في إمارة دبي برئاسة أحمد بن سعيد

التقــى صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب 
رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، أمــس 
االثنيــن فخامــة الرئيــس كارلــوس 
الفــارادو كيســادا، رئيــس جمهوريــة 
كوســتاريكا الصديقــة، فــي جنــاح 
ــي«. ــالده فــي »إكســبو ٢٠٢٠ دب ب

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــب صاح ورح
محمــد بن راشــد آل مكتوم بالرئيس 
الضيــف والوفد المرافق له، بحضور 
ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بن 
راشــد آل مكتــوم نائــب حاكــم دبــي 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
ــاح  ــي جن ــة ف ــالل جول ــة، خ المالي
كوســتاريكا، حيــث تجــاذب الجانبان 
الحديــث حــول مجمــل العالقــات 
ــا  ــًا بم ــا قدم ــبل دفعه ــة وس الثنائي
يحقــق المصالــح المشــتركة للبلديــن 
ويخــدم األهداف والخطــط التنموية 

للشــعبين الصديقيــن.
كمــا تطــرق النقــاش إلــى مجمــل 
األوضــاع العالمية والجهود المبذولة 
ــدة فــي مســيرة  ــة جدي ــدء مرحل لب
ــد  ــى الصعي ــتدامة عل ــة المس التنمي
الدولــي، وفــرص التعــاون المتاحــة 
لتســريع التعافي العالمــي، والتغلب 
علــى التحديات التي يتشــارك العالم 
فــي مواجهتهــا ومــن أهمهــا القضايــا 

البيئيــة واســتدامة الموارد الطبيعية.
ــرب صاحــب الســمو الشــيخ  وأع
ــن  ــوم ع ــن راشــد آل مكت ــد ب محم
فــي  المحــرز  للتقــدم  ارتياحــه 
ــي ظــل  ــن، ف ــن البلدي ــات بي العالق
توســيع  فــي  المشــتركة  الرغبــة 
دائــرة التعــاون علــى كافــة األصعدة 
االســتثمارية والتجاريــة، واســتهداف 
تحقيــق نقــالت نوعيــة فــي التعــاون 
في مجاالت مســتقبلية مهمة تشــمل 
 الزراعــة والصناعــة والتكنولوجيــا.

مــن جانبــه أعــرب الرئيــس كارلوس 
اعتــزازه  عــن  كيســادا،  الفــارادو 
اإلمــارات  بيــن  البّنــاء  بالتعــاون 
وكوســتاريكا ومــا يمــر به مــن تطور 
إيجابــي، مهنئــًا دولة اإلمارات قيادًة 
لقيــام  الخمســين  بالعيــد  وشــعبًا 
دولــة االتحــاد، ومــا حققتــه خــالل 
خمســة عقــود مــن إنجــازات نوعيــة 
المجــاالت، متمنيــًا  فــي مختلــف 
 لهــا مزيــدًا مــن التقــدم واالزدهــار.
وخــالل الجولة في جناح كوســتاريكا 
والمقــام فــي منطقــة التنقــل، اطلــع 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

راشــد آل مكتــوم والرئيــس كارلوس 
الفــارادو كيســادا، علــى مــا يضمــه 
الجنــاح من معروضات تعكس جهود 
الدولــة الواقعة في أمريكا الوســطى 
ــيد  ــتدامة وترش ــاالت االس ــي مج ف
واالســتثمار  الطبيعيــة  المــوارد 
االجتماعــي، فضــال عــن جهودهــا 

فــي مجــال إقــرار الســالم واألمــن.
ويعرض الجنــاح للمميزات البيئية 
التــي تتمتــع بها كوســتاريكا وتجعلها 
مــن أبــرز الوجهــات الســياحية فــي 
العالــم، فضــاًل عن التعريــف بالتنوع 
البيولوجــي الكبيــر الــذي تتميــز بــه 
مــع امتالكهــا مســاحات كبيــرة مــن 
المســطحات الخضــراء والشــواطئ 
التــي تعــزز مــن جاذبيتهــا كمقصــد 
ســياحي، فــي حيــن يعــرض الجنــاح 
كذلــك الفــرص االســتثمارية العديدة 
التــي تــروج لهــا كوســتاريكا عالميــًا 
خــالل  ومــن  دبــي  مــن  انطالقــًا 
»إكســبو« وســط تجمــع ضخــم يضم 
أكثــر مــن ١9٢ دولــة مشــاركة فــي 
الــدورة األكبــر فــي تاريــخ المعــرض 

العالمــي العريــق. وام

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلــس الوزراء حاكــم دبي، »رعاه 
اهلل«، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء نائــب حاكــم دبــي وزيــر الماليــة، 
ــر  ــمو األمي ــب الس ــن.. صاح ــس االثني أم
فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك 

فــي مقر »إكســبو ٢٠٢٠ دبي«.
وقــد تســّلم ســموه خــالل اللقاء رســالة 
خطيــة موجهة إلى صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان، رئيــس الدولة، 
»حفظــه اهلل«، مــن أخيــه خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل 
ســعود، ملــك المملكة العربية الســعودية، 

ــبل  ــة وس ــات الثنائي ــل العالق ــول مجم ح
ــي  ــة ف ــة المقبل ــالل المرحل ــا خ تطويره
ضــوء الروابط التاريخية الوثيقة واألهداف 
 الطموحــة المأمولــة للشــعبين الشــقيقين.
كما حملت الرســالة تحيات خادم الحرمين 
الشريفين إلى صاحب السمو رئيس الدولة 
وتمنياته لســموه بموفــور الصحة والعافية 
 ولدولــة اإلمارات بــدوام الرفعــة والتقدم.
مــن جهتــه، نقــل صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم تحيــات 
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة إلــى أخيــه 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وإلــى صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر محمــد بن ســلمان 
ــد  ــي العه ــعود، ول ــز آل س ــن عبدالعزي ب
نائــب رئيــس مجلــس الوزراء وزيــر الدفاع 

ــص  ــعودية، وخال ــة الس ــة العربي بالمملك
ــة  ــور الصحــة والعافي ــا بموف ــه لهم أمنيات
وإلــى الشــعب الســعودي الشــقيق بــدوام 

عــزه وبمزيــد مــن التقــدم واالزدهــار.
حضــر اللقــاء معالــي الدكتــور أنــور 
ــاش، المستشــار الدبلوماســي  ــد قرق محم
لصاحــب الســمو رئيــس الدولــة، ومعالــي 
محمــد بــن عبداهلل القرقاوي، وزير شــؤون 
مجلــس الــوزراء، ومعالــي ريــم بنــت 
إبراهيــم الهاشــمي، وزيــر دولــة للتعــاون 
الدولــي المديــر العام إلكســبو ٢٠٢٠ دبي، 
ــي خليفــة ســعيد ســليمان، رئيــس  ومعال
مراســم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء، وســعادة الشــيخ نهيان بن ســيف 
بــن محمــد آل نهيــان ســفير الدولــة لــدى 

المملكــة العربيــة الســعودية. وام

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء »رعاه اهلل«، بصفته 
حاكمــًا إلمــارة دبــي المرســوم رقــم )٤8( 
لسنة ٢٠٢١ بإعادة تشكيل مجلس المناطق 
الُحّرة في إمارة دبي، برئاســة سمو الشيخ 

أحمــد بــن ســعيد آل مكتوم.
ونــّص المرســوم على أن يضــم المجلس 
فــي عضويتــه كاًل مــن: أميــن عــام مجلــس 
المناطــق الحــرة فــي إمــارة دبــي، ورئيس 
ــة  ــارك والمنطق ــئ والجم ــة الموان مؤسس
الحــرة، ومديــر عــام بلديــة دبــي، ومديــر 
عــام جهــاز أمــن الدولة بدبــي، ومدير عام 
دائرة االقتصاد والســياحة فــي إمارة دبي، 

ومديــر عــام غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي، 
ــي،  ــي العالم ــي المال ــز دب ــظ مرك ومحاف
ومديــر عــام ســلطة دبــي للتطويــر، ومدير 
عــام ســلطة مركز دبــي التجــاري العالمي، 
والرئيــس التنفيذي لســلطة دبــي للمناطق 

ــة المتكاملة. االقتصادي
كمــا يضــّم المجلــس في عضويتــه، وفقًا 
للمرسوم: الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة 
دبــي للطيــران، والرئيــس التنفيــذي لمركز 
دبي للســلع المتعــددة، والرئيس التنفيذي 
لمؤسســة مدينــة ميــدان، ونائــب رئيــس 
ــة  ــة العالمي ــلطة المدين ــس إدارة س مجل
للخدمــات اإلنســانية، والمديــر التنفيــذي 

لســلطة مدينــة دبــي الطبية.

وُيلغى المرســوم رقم )٢٣( لسنة ٢٠١5 
بتشــكيل مجلس المناطــق الحرة في إمارة 
دبــي، والمرســوم رقــم )٣٠( لســنة ٢٠١5 
بضــم أعضــاء إلــى مجلــس المناطــق الحرة 
في إمارة دبي، والمرسوم رقم )٢5( لسنة 
٢٠١8 بضــم عضــو إلــى مجلــس المناطــق 
الحــرة فــي إمــارة دبــي، والمرســوم رقــم 
)١١( لســنة ٢٠٢٠ بضــم عضــو إلى مجلس 
ــا  ــي، كم ــارة دب ــي إم ــرة ف المناطــق الح
ُيلغــى أي نــص فــي أي تشــريع آخــر إلــى 
المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم 
رقــم )٤8( لســنة ٢٠٢١ وُيعمــل بــه اعتبارًا 
مــن األول مــن ينايــر ٢٠٢٢، وُينشــر فــي 

الجريدة الرســمّية. وام

محمد بن راشد خالل زيارته جناح كوستاريكا في »إكسبو دبي« ويرافقه كارلوس كيسادا بحضور مكتوم بن محمد

محمد بن راشد خالل استقباله فيصل بن فرحان بحضور مكتوم بن محمد وأنور قرقاش

سموه وكارلوس كيسادا يبحثان الجهود المبذولة لبدء مرحلة 
جديدة في مسيرة التنمية المستدامة على الصعيد الدولي

شهد تخريج دفعتين من الكوادر القيادية في فعالية نظمها مركز محمد بن راشد إلعداد القادة بـ»إكسبو دبي«
محمد بن راشد: نتطلع إلى صناعة قيادات تستطيع مواكبة عالم يتغير باستمرار

فــي احتفاليــة خاصــة ُنظمــت فــي »إكســبو دبــي، 
شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــى  ــة األول ــج الدفع ــاه اهلل«، تخري ــي، »رع ــم دب حاك
مــن برنامــج »قيــادات دبــي« والدفعــة الرابعــة مــن 
منتســبي برنامــج »القيــادات المؤثــرة«، ضمــن مركــز 
ــل  ــن راشــد إلعــداد القــادة، إلعــداد وتأهي محمــد ب
ــوادر  ــى الك ــون إل ــم الخريج ــابة لينض ــادات الش القي
القياديــة واإلداريــة في مختلف المؤسســات والهيئات 
الحكوميــة فــي الدولــة، بعــد تدريــب شــامل، نظريــًا 
وعمليــًا، لتطويــر إمكاناتهــم وقدراتهــم، وفــق نموذج 
محمــد بــن راشــد للقيــادة، وبمــا يتفــق مــع أحــدث 
المعاييــر العالميــة. كما أطلق ســموه الدفعة الجديدة 
ــن  ــد م ــداد المزي ــي« إلع ــادات دب ــج »قي ــن برنام م
الكفــاءات الحكوميــة ممــن رشــحهم مــدراء العمــوم 
ــم..  ــًا له ــوا مســاعدين ونواب ــي ليكون ــر دب ــي دوائ ف
باإلضافــة إلــى فتح باب التســجيل لبرنامــج »القيادات 
المؤثــرة، بهــدف ضمان وجــود قيــادات مؤهلة قادرة 
علــى مواصلــة مســيرة البنــاء بنفــس الــروح، وبنفــس 

الثقافــة القياديــة.
وغــرد صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم علــى حســابه فــي »تويتــر« بالقول: »شــهدت 
تخريــج دفعتيــن مــن مركــز محمــد بــن راشــد إلعداد 
ــي خــالل  ــادي إمارات ــادة.. خــرج المركــز 8٠٠ قي الق
ــوكالء ومــدراء العمــوم  ــوزراء وال ــًا، منهــم ال ١8 عام
ومــدراء الشــركات.. وسأســتمر فــي ذلــك ألننــا نحتاج 
إلــى أفــكار جديــدة ودمــاء جديــدة كل يــوم.. أدعــو 
.mbrcld.ae :الشــباب للتســجيل في الدفعة الجديدة
وأضاف سموه: »صناعة القيادات عملية متواصلة.. 
وهــي الضمان الرئيســي الســتدامة المســيرة«، مضيفًا 
ســموه: »نتطلــع إلــى صناعة قيادات تســتطيع مواكبة 
عالــم يتغيــر باســتمرار.. وصناعــة الفــرق باســتمرار.. 

وترســيخ موقعنــا العالمــي في كافــة المجاالت«.

مــن جانبــه، هنــأ معالــي محمــد عبــداهلل القرقــاوي 
وزير شــؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي 
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
الخريجيــن، الفتــًا بالقول: »إن تأهيــل وإعداد قيادات 
قــادرة علــى إحداث فرق نوعي في مؤسســات الدولة 
علــى كافة المســتويات اإلداريــة والتنفيذيــة والقيادية 
يعــد متطلبًا أساســيًا فــي المرحلة المقبلــة من الحراك 
التنمــوي الشــامل في اإلمارات«، مضيفــا بقوله: »منذ 
إطالقــه قبــل أقــل مــن عشــرين عامــًا نجــح نمــوذج 
ــة  ــي صناع ــي إرســاء منهجــه ف ــن راشــد ف ــد ب محم
القــادة القائــم علــى صقل المهــارات اإلداريــة وتحفيز 
الفكــر القيــادي وخلق عقليــة منهجيــة تترجم الخطط 

االســتراتيجية إلــى مشــاريع قائمة علــى األرض«.
وذكــر معاليــه : »ننتظــر مــن القــادة واإلدارييــن 
الجــدد الذيــن ســينضمون إلــى الصــف الثانــي والثالث 
مــن القيــادة الشــابة فــي الدولة أن يكونــوا قوة دافعة 
لالرتقاء بأداء مؤسساتنا ومضاعفة الجهود والمساهمة 
فــي تســريع اإلنتاجية والتعامل مــع التحديات بوصفها 

فرصــة للتجديــد والتطويــر وابتكار حلــول رائدة«.

جيل جديد من القيادات
وتخــرج مــن برنامــج »قيــادات دبــي« فــي دفعتــه 
األولى ٤5 منتسبًا، حيث ينطلق البرنامج في تصميمه 
مــن نمــوذج محمــد بــن راشــد للقيــادة، وفــق عناصر 
أساســية، هــي: التطويــر الشــخصي، وتخصيــص موجه 
عالمــي للمشــروعات التطبيقيــة، والتدريــب علــى 
الوصفــة القياديــة للمنصــب، ودعــم تحقيــق الوجهات 
االســتراتيجية الجديــدة، حيــث يتــم تنفيــذ البرنامــج 
الجديــد بالشــراكة مــع خبــراء محلييــن وعالمييــن في 

مجــال تطويــر القــادة.
ــي  ــرة« ف ــادات المؤث ــج القي ــن »برنام ــّرج م وتخ
دفعتــه الرابعــة، ٢8 منتســبًا مــن مؤسســات حكوميــة 
وخاصــة، بعــد أن أنجــزوا كل متطلبــات البرنامج على 
مــدى عــام كامــل. ويعــد هــذا البرنامــج، الــذي أعــده 
مركــز محمــد بــن راشــد إلعــداد القــادة بالشــراكة مع 
جامعات عالمية، من أكثر البرامج كفاءة على مستوى 
المنطقــة، لمقاربتــه الشــمولية في اإلعــداد والتأهيل.
ويهــدف »برنامــج القيــادات المؤثــرة« إلــى تطوير 
قــدرات الجيــل الجديــد مــن القيــادات، وفــق ثمانــي 
كفــاءات محوريــة للقيــادة، هــي: التفكيــر الريــادي، 
واالستشــراف االســتراتيجي، والمرونــة والفضــول، 
والمواَطنــة العالميــة، والتنــّوع واإلشــراك، واالهتمــام 
باإلنســان أواًل، والتفكيــر الريادي، والشــغف وااللتزام 
التــي  الرئيســة  الركائــز  وهــي  القيمــة،  وخلــق 
ــادة. ــد للقي ــن راش ــد ب ــوذج محم ــا نم ــز عليه  يرتك
وأســهم خريجــو الدفعة الرابعة واألحــدث من برنامج 
ــادات المؤثــرة فــي مشــروع تصميــم الخمســين  القي
عامــًا المقبلــة لدولــة اإلمــارات، بطــرح أفــكار إبداعية 
ومقترحــات مبــادرات مبتكــرة، في ١٤ قطاعــًا حيويًا، 
أبرزهــا: التعليــم والصحة واألمن والســالمة، والتطوير 
الحكومــي، ومســتقبل االقتصــاد والحكومــة، والبنيــة 
التحتيــة والتنميــة المجتمعيــة والبيئــة، لبناء مســتقبل 
مشرق لألجيال القادمة، وصواًل إلى تحقيق مستهدفات 

مئويــة اإلمارات ٢٠7١.
ونجــح البرنامــج، خــالل دوراته الثــالث حتى اآلن، 
فــي عقــد أكثــر مــن ٣٠ ورشــة تدريبيــة تخصصيــة، 
 وإبــرام ١٢ شــراكة اســتراتيجية مــع شــركاء عالمييــن.
وتم إعداد برنامج القيادات المؤثرة عشية إطالقه قبل 

ثالثــة أعــوام، بالتعــاون مع جامعــات عالميــة مرموقة 
فــي مجــال اإلدارة وبرامــج إعــداد وتأهيــل وتطويــر 
القيــادات، هــي: »يــو ســي بيركلــي« فــي الواليــات 
المتحــدة األميركيــة، وكلية »إمبريــال كوليدج لندن«، 
والمعهــد الدولــي للتطويــر اإلداري )آي إم دي( مــن 
سويســرا، انطالقــًا مــن المبــادئ القيادية التي أرســاها 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم.

ويأتــي تخريــج دفعتيــن جديدتيــن مــن منتســبي 
البرنامجيــن تتويجــًا لمســيرة مركــز محمــد بــن راشــد 
إلعــداد القــادة، الــذي خــّرج منذ تأسيســه عــام ٢٠٠٣ 
أكثــر مــن 8٠٠ شــخصية قياديــة إماراتيــة فــي مختلف 
القطاعــات والتخصصــات، تســهم علــى نحــو فعال في 

االرتقــاء بالمســيرة التنمويــة فــي الدولــة.
ــادات دبــي« و  وقــد أجمــع منتســبو »برنامــج قي
»برنامــج القيــادات المؤثــرة« علــى تمّيــز المضمــون 
المعرفــي والتدريبي التطبيقي الذي يقدمه البرنامجان 
الحصريــان، باالســتفادة مــن أحــدث مــا توصلــت إليــه 
علــوم اإلدارة ونمــاذج القيــادة وبالبناء علــى النموذج 
االســتثنائي، الذي أرســته الدولة وقيادتها الرشيدة في 
هــذا المجال، لتصميم وتنفيذ وتطوير االســتراتيجيات 

الوطنية.

مركز محمد بن راشد إلعداد القادة
ينضــوي تحــت مظلــة المكتــب التنفيــذي لصاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم. وتراعي 
برامجــه فــي أحــدث نماذجهــا التدريبيــة والتطويريــة 
ومحتواهــا المعرفــي، ســتة توجهــات عالميــة جديــدة 
فــي مجــال التأهيــل المتقــدم للقيــادات الفاعلة، هي: 
الجانب اإلنساني للقيادة في حاالت الطوارئ، والتأقلم 

السريع مع المعطيات الخارجية، والالمركزية القيادية، 
ــات  ــي عملي ــد الغمــوض ف ــة، وتحيي ــة الرقمن وأولوي

اتخــاذ القــرار، واإليجابيــة والمثابرة.
ويقــدم المركــز، الــذي تأســس فــي العــام ٢٠٠٣، 
ــج  ــادة.. برام ــداد الق ــد إلع ــن راش ــد ب ــز محم مرك
ــداد  ــي إع ــهمت ف ــتوى، أس ــة المس ــورة عالمي متط
وتأهيــل وبنــاء قيــادات المســتقبل، وإعــداد نخبة من 
قيــادات الصف األول المتخصصــة والمدربة في مراكز 
حيويــة ومؤثــرة إيجابــًا، ضمــن مؤسســات القطاعيــن 
الحكومــي والخــاص، بناًء على فهــم معمق الحتياجات 
ــة، واستشــراف متطلباتهــا المســتقبلية، ودعــم  الدول
تحقيــق طموحاتهــا التــي تســعى للتميــز والريــادة في 
مختلــف المؤشــرات والمجــاالت، مــن خــالل قيــادات 
تمتلــك المرونــة والكفــاءة والخبــرة، وســعة االطــالع، 
ــم اســتراتيجيات  التخــاذ القــرارات الســليمة، وتصمي
ناجحة تقود مســارات التنمية االقتصادية واالجتماعية 

والبشــرية للمســتقبل.
وقــد اســتضافت برامــج وفعاليــات المركــز، خــالل 
الســنوات الثــالث الماضيــة، منــذ عــام ٢٠١7، أكثر من 
١٠٠ شــخصية محليــة وعالميــة مرموقــة فــي مجــال 
تدريــب وإعــداد وتمكيــن القيــادات، أمثــال: ســايمون 
ســينك، وتونــي روبنــز، وهمــا مــن أبــرز المتحدثيــن 
ــل  ــادة، وتحوي ــاح والقي ــال النج ــي مج ــن ف العالميي

التحديــات إلــى فــرص.
كمــا شــهدت برامــج المركــز تطويــر ١7 مشــروعًا 
بحثيــًا تطبيقيــًا، تــم عــرض مخرجاتهــا علــى قيــادات 
الصف األول في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة.
ــة،  ــة الماضي ونظــم المركــز، خــالل األعــوام الثالث
زيارات لتبادل الخبرات إلى خمس مدن عالمية، هي: 
ســان فرانسيســكو فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة، 
ــة نيودلهــي  ــدا، ومدين ــة أمســتردام فــي هولن ومدين
ــة  ــي إســتونيا، ومدين ــس ف ــة تالي ــد، ومدين ــي الهن ف

ســانتياغو فــي تشــيلي. وام

سموه: المركز خرج 800 قيادي إماراتي خالل 18 عامًا منهم الوزراء والوكالء ومدراء العموم ومدراء الشركات

محمد بن راشد في صورة جماعية مع خريجي برنامج »القيادات المؤثرة« محمد بن راشد في صورة جماعية مع خريجي برنامج »قيادات دبي«

15 العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق 7 ديسمبر ٢٠٢١م

قال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن 
العامري رئيس فريق عونك يا وطن  حم 
التطوعي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع: 
»تواصل قيادتنا الرشيدة مسيرة المغفور له 
الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب اهلل ثراه«، واآلباء المؤسسين 
الذين غرسوا في أعماقنا بذور الخير والعطاء 
دون مقابل، وأرسوا ثقافة العمل التطوعي 
لتكون جزءًا من جوانب التنمية المستدامة، 

لبناء مستقبل أفضل ألجيالنا القادمة«.
واضاف بن حم: »ان السياسة الحكيمة 
والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في دولة 
اإلمارات تحفز الشباب على ارتياد األعمال 
التطوعية.وليس هذا فحسب إذ أن المتطوعين 
والمتطوعات في الدولة يجدون في قادتهم 
على  ويحرصون  الحسنة  القدوة  وآبائهم 
السير على نهجهم، آملين بأن يكونوا ويظلوا 
سفراء لإلمارات في ساحات العطاء اإلنساني 

بشكل ال محدود.
عونك  فريق  رئيس  واشار 
يا وطن التطوعي: »إن العمل 
التطوعي يعد جزءًا من النسيج 
الثقافي واالجتماعي الذي قامت 
خالل  وبرزت  الدولة،  عليه 
من  العديد  الماضية  السنوات 
الهيئات والجمعيات التطوعية. 
والعمل التطوعي هو أحد مظاهر 
النشاط الخيري واإلنساني الذي 

تمارسه الدولة على الصعيد الخارجّي، في 
ظل حرص حكومة دولة اإلمارات واهتمامها 
التطوعي  للعمل  الالمحدود  ودعمها 
ومؤسساته، ولجهود جمعيات النفع العام 

التطوعّية وبرامجها.”
واضاف عضو المجلس الوطني االتحادي 
السابق »لقد أعطتنا دولة اإلمارات الكثير، 
وينبغي علينا رد هذا الجميل ولو بشيء 
بسيط من خالل تبني المبادرات التي تعزز 

جهودنا، وتحفزنا على االستمرارية في العطاء، 
وتدعم تواصلنا مع شتى البرامج واألنشطة 

المجتمعية المختلفة.
وختم بن حم: نعمل في فريق عونك يا 
وطن التطوعي على ترسيخ مبادئ اإلنسانية 
والخير التي نشأنا عليها في اإلمارات هذه 
على  الرشيدة  القيادة  عملت  التي  القيم 
االتحاد  قيام  منذ  المجتمع  في  ترسيخها 
على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان »طيب اهلل ثراه«.

أصدر مركز تريندز للبحوث واالستشارات الدراسة الثامنة ضمن سلسلة 
»اتجاهات حول اإلسالم السياسي«، تحت عنوان: »المنظمات اإلسالمية 
في أمريكا.. تحوالت الهوية والعقيدة والسياسة«، أعدها األستاذ الدكتور 
نصر محمد عارف أستاذ العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 

- جامعة القاهرة.
وتوضح الدراسة أن نشأة المنظمات اإلسالمية في أمريكا كانت استثنائية 
بصورة تعكس حقيقة وجود المسلمين فيها، وطريقة تفكيرهم، وطبيعة 

همومهم ومشاكلهم.
وتشير إلى أن هذه المنظمات لم تحقق المأمول منها في أن تكون 
جزءاً من المجتمع األمريكي وقادراً على التأثير فيه، وفي عملية صنع 
السياسة الداخلية والخارجية بما يحقق مصالحها، ومصالح الجاليات التي 
تعبر عنها، وعلى العكس من ذلك تورطت معظم هذه المنظمات في 
صراعات سياسية في دول العالم العربي وجنوب آسيا، وكأنها إنما أنشئت 

لخدمة جماعات معينة في تلك الدول.
المشكلة؛  لتلك  المنظمات كمخرج  ن هذه  ُتَوطَّ أن  الدراسة  وترى 
بمعنى أن تكون أمريكية خالصة تخدم المسلمين األمريكيين، وتحافظ 
على قيمهم ودينهم في السياق االجتماعي األمريكي، بصورة تنتج نسخة 
إسالمية أمريكية، وذلك عن طريق توافر شرطين أساسيين: األول؛ وجود 
قيادات مسلمة أمريكية نشأت في المجتمع األمريكي وليست مرتبطة 
بجماعات سياسية، والشرط الثاني؛ هو التمويل الذاتي لجميع األنشطة 
والفعاليات، والتوقف عن التمويل الخارجي الذي يرتهن هذه المنظمات 

ومجتمعاتها ألجندات خارجية.
وتؤكد الدراسة أنه على مدى أكثر من نصف قرن سارت المنظمات 
اإلسالمية األمريكية في طريق طويل متعرج، أعاقها عن ترسيخ جذورها 
في المجتمع األمريكي، حيث تكبلت معظم هذه المنظمات، إن لم يكن 
جميعها بارتباطات حزبية وسياسية خارجية، حولتها إلى أدوات لخدمة 
الشرق، وظفتها في صراعاتها  مصالح وأهداف جماعات سياسية في 

السياسية مع الدول التي توجد تلك الجماعات فيها.
وتبين الدراسة أن المنظمات اإلسالمية األمريكية أدركت مؤخراً أنها 
ُوِجَدت فقط لخدمة مجتمعها األمريكي المسلم، حيث أسهمت ثالثة عوامل 
أساسية في تحقيق تحول جوهري في أهداف وأفكار وارتباطات هذه 
المنظمات؛لتتحرر من التبعية الخارجية وتنشغل بهموم مجتمعها وأعضائها.

وتوضح الدراسة أن العامل األول هو األحداث الدولية الكبرى خصوصًا 
أحداث سبتمبر ٢٠٠١، وما تالها من حروب في أفغانستان والعراق، 
والثاني هو توقف التمويل الخارجي بسبب ما صدر من قوانين تنظم 
التبرعات في دول الخليج العربي، والثالث هو ظهور جيل جديد من أبناء 
المهاجرين المسلمين في أمريكا، ولد ونشأ وتعلم في أمريكا، وال تربطه 

بالشرق إال الحكايات المؤلمة، والقصص التي تشعرهم بالشقاء والتعاسة.
وعلى الرغم من ذلك ظلت بعض المنظمات لديها بعض االرتباط 
بالخارج ألسباب شخصية تتعلق بالقيادات المنتخبة، أو اإلدارية التي تدير 
شؤونها، ويمكن حصر ذلك في منظمتين؛ هماCAIR، وMAS، فاألولى 
تركز جهودها على الدفاع عن المسلمين الذين يقع عليهم اضطهاد أو 
ظلم في داخل الواليات المتحدة، ولكن نظراً إلى ارتباط مديرها بتنظيم 
اإلخوان المسلمين، فقد استغل نجاحات CAIR في الداخل األمريكي 

لتحقيق مكاسب لجماعة اإلخوان.
أما المنظمة الثانية MAS فيقودها من يتولى شؤون جماعة اإلخوان 
في أمريكا، ولذلك جعلها أسيرة لهذه الجماعة ومقصورة عليها، ومن ثم 
جعل دورها هامشيًا؛ يقتصر على األدوار القديمة للمنظمات اإلسالمية في 
أمريكا، وهي المحافظة على انتماء األعضاء وارتباطهم بتنظيم اإلخوان.
وخلصت الدراسة إلى أن مواجهة المنظمات التي تخرج عن الدور 
َص  المحدد لها في نظامها األساسي، وفي القانون األمريكي الذي رخَّ

وجودها، يجب أن تتم في الداخل األمريكي وليس خارجه.

والرعاية  لإليواء  أبوظبي  مركز  افتتح 
اإلنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع 
بأبوظبي، عمله الفني »قطع البولنغ« في 
 منطقة اليوبيل بإكسبو ٢٠٢٠ دبي أمس.

جاء ذلك بحضور كل من معالي حصة بنت 
المجتمع،  تنمية  وزيرة  بوحميد،  عيسى 
ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس 
دائرة تنمية المجتمع، وسعادة سارة شهيل، 
المدير العام للمركز، وأصحاب السعادة ومدراء 
بأبوظبي. االجتماعي  القطاع  في   العموم 

ويتم عرض العمل الفني طوال الموسم ليكون 
منارة لإلنسانية والعمل االجتماعي، وقد تم 

صنعه على مدار عامين بأيد ٢٠ امرأة من 
الحاالت اإلنسانية الناجية من االتجار بالبشر، 
التي شملها المركز برعايته، ضمن برامج إعادة 
التأهيل النفسي والتدريب المهني الخاصة 
بهن، وذلك بالتعاون مع وإشراف مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون، وهو يتكون من عشر 
قطع »بولنغ« على شكل اإلنسان ومصنوعة 
بحجمه الطبيعي وأمامها كرة كبيرة مكتوب 
 عليها كلمة »الحياة« بالعربية واإلنجليزية.

عبر  الحاالت  الفني شعور  العمل  ويروي 
الشروحات الصوتية والكتابات التي تصحبه، 
وتعكس فكرته نظرتهن للحياة بعد النجاة 

ودعم المركز لهن، حيث تحاكي تجاربهن 
القاسية لعبة »البولنغ« عند اصطدام الكرة 
بالقطع الخشبية وسقوط القطع ثم عودتها 
للوقوف من جديد، فقد صدمتهن الحياة 
من قبل إال أنهن، بمعونة أخيهن اإلنسان، 
 رجعن للنهوض ومواجهة الحياة من جديد.

بنك  برعاية  الفني  العمل  وضع  ويأتي 
للعطور   LVMH”و التجاري  أبوظبي 
 والتجميل« و«المجموعة الذهبية العالمية”.

اللبنانية دانة جوني  الفنانة  وقد صممت 
»قطع  يحمي  الذي  الخارجي  الهيكل 

البولنغ«من الخارج.وام

تنطلق من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، 
مساء اليوم أولى حلقات البث المباشر من 
المليون«  »شاعر  النبطي  الشعر  برنامج 
وتنتجه  تنظمه  والذي  العاشر،  بموسمه 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
استراتيجيتها  إطار  في  بأبوظبي  والتراثية 
وتعزيز  التراث  لصون  الهادفة  الثقافية 
وذلك  العربي،  والشعر  باألدب  االهتمام 
مساًء  والنصف  التاسعة  الساعة  تمام  في 
 بتوقيت اإلمارات عبر قناتي بينونة واإلمارات.

ويبدأ مشوار المنافسات الشعرية بمشاركة 
عربية  دول   9 من  وشاعرة  شاعرًا   ٤8
السعودية،  البحرين،  اإلمارات،  )األردن، 
ُعمان،  سلطنة  اليمن،  الكويت،  العراق، 
روائعهم  سيقدمون  والذين  سوريا(، 
الشعرية كل ثالثاء على مدى ١٦ أسبوعًا، 
متعددة وصواًل  منافسات  مراحل  وضمن 
 إلى تتويج الفائز بلقب وجائزة البرنامج.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
شاعر  برنامج  إن  بأبوظبي،  والتراثية 
بالتزامن  العاشر  المليون ينطلق بموسمه 
مع احتفاالت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ليواصل مسيرته  الخمسين،  االتحاد  بعيد 
التراث  الشعر والشعراء وصون  في دعم 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  بدعم 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
الذي  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
التراث  لبرامج صون  كبيرا  اهتماما  ُيولي 
 العربي ورعايته وحفظه لألجيال القادمة .
وأشار المزروعي أن برنامج شاعر المليون 
ساهم على مدى الـ ١5 عامًا الماضية، وتحديدًا 
منذ مطلع ٢٠٠٦ وإطالق موسمه األول، 
في عملية التنمية الثقافية الُمستدامة التي 
تشهدها أبوظبي، وترجم تطلعاتها الطموحة و 
ترسيخها كمدينة عالمية لصون التراث الثقافي 
 بشكل عام والشعر على وجه الخصوص.
وأضاف المزروعي أن عدد الشعراء الذين 

اإلعالمي  الظهور  فرصة  أبوظبي  منحتهم 
الواسع للمّرة األولى، وذلك عبر اختيارهم في 
قائمة االختبارات والمقابالت المعروفة بقائمة 
الـ ١٠٠ األولية، تجاوز الـ ١١٠٠ شاعًر وشاعرة 
من أصل أكثر من )١5٠٠٠( شاعر قابلتهم 
جوالتها  في  مباشر  بشكل  التحكيم  لجنة 
 التمهيدية، على مدار ١٠ مواسم متتالية.

وتمكن البرنامج من تقديم )٤٣٢( شاعرًا على 
مدى 9 مواسم خالل الفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠، 
منهم ٢١ شاعرة وصلت منهن ٣ شاعرات 
من السعودية واإلمارات لغاية اليوم للمرحلة 
األخيرة للبرنامج، وقّدم الشعراء الـ ٤٣٢ 
البث  قصيدة خالل   )١٢5٠( عن  يزيد  ما 
الُمباشر على مسرح شاطئ الراحة، ما بين 
قصيدة رئيسية أو قصيدة ُمجاراة، وذلك عبر 
 ١٣٦ حلقة بث مباشر على مدى 9 مواسم.

بدأت مرحلة االختبارات والتصفيات المؤهلة 
لنهائي الحلم، وأول مهمة لشعراء قائمة 
الـ ١٠٠ بزيارة الحدث األبرز واألكبر في 
العالم »إكسبو ٢٠٢٠ دبي«، وكان المطلوب 
من الشعراء كتابة أبيات شعرية عن هذه 
الختبار  الخضوع  ذلك  وتبع  الزيارة، 
 تحريري إلبراز مواهبهم الشعرية المتنوعة.

البرنامج المكونة  ثم قابلت لجنة تحكيم 
واستمعت  الشعراء  االستشارية،  واللجنة 
ألبيات الزيارة، وطلبت منهم إلقاء أبيات 
ُأخرى من مخزونهم الشعري، وانتهت المقابلة 
باختبار سريع يقوم الشعراء من خالله بتصحيح 
 بيت شعري فيه خلل في الوزن أو القافية.

و قال سلطان العميمي، عضو لجنة التحكيم 
مدير أكاديمية الشعر، خالل الحلقة التسجيلية 
التي  الصعوبة  »بقدر  المائة،  لتصفيات 
تجاوزناها في هذه المرحلة، أيضًا القادم 
 ٤8 والـ  أصعب،  القادم  بالسهل،  ليس 
 سيتنافسون في مواجهة الصراع على البيرق”.

وأكد حمد السعيد، عضو لجنة التحكيم، أن 
اختبارات وتصفيات قائمة المائة تعتبر من 
أصعب المراحل بالنسبة للشعراء المشاركين 
التحكيم. للجنة  بالنسبة  وكذلك   فيها، 
وأشار الدكتور غسان الحسن، عضو لجنة 
التحكيم، أن هناك نقطة مهمة في برنامج 
شاعر المليون بالذات، وهو أن التقييم في 
البرنامج على القصيدة التي يقدمها، وليس 
على دواوينه وما أصدر من قصائد، وأن 
الشاعر أحيانًا يجود وأحيانًا يقدم قصيدة 

متواضعة.وام

أكــد معالــي عبــداهلل بــن ســلطان بــن 
عــواد النعيمــي وزير العدل أن » إكســبو 
ــة خاصــة  ــي » يكتســب أهمي ٢٠٢٠ دب
باعتبــاره حدثا عالميــا كبيرا يجمع تحت 
ســقف واحــد، مالمــح مهمــة مــن ماضي 
الشــعوب وتاريخهــا وتراثهــا اإلنســاني، 
بــكل مــا يتســم بــه مــن تنــوع مــن 
ــه  ــم وطموحات ــات العال ــب، وتطلع جان
إلــى المســتقبل ومــا أعدته لــه، مختلف 
دولهــا مــن ابتكارات واختراعــات وأفكار 
تضمــن لألجيــال المقبلة الحيــاة الكريمة 
ــي  ــب آخــر، ف ــش مــن جان ــد العي ورغ
مزيــج يــؤدي لمزيــد مــن التقــارب بيــن 
ــدة  ــاء جســور جدي ــم وبن شــعوب العال

لتواصــل العقــول وصنــع المســتقبل كمــا 
هــو شــعار المعــرض.

جــاء ذلــك خالل زيــارة معاليــه لجناح 
ســاحل العــاج المقــام في منطقــة التنقل 
فــي إكســبو، حيــث اطلــع معاليــه علــى 
مكونــات الجناح الذي تســعى من خالله 
الدولــة غرب األفريقية للتعريف بمالمح 
مهمــة من نهضتهــا االقتصادية والثقافية، 
بمــا يعكســه تصميم جناحها المســتوحى 
من البيئة والثقافة األفريقية، وطموحات 
ســاحل العــاج للمســتقبل تحــت الشــعار 
الــذي اختارتــه لجناحهــا وهــو » الطريق 

إلــى أفريقيــا الجديدة«.
ويتنــاول الجنــاح قصــة التطــور الــذي 
مــرت بــه ســاحل العــاج منــذ االســتقالل 
وانتقالهــا مــن مجتمــع يعتمــد بصــورة 

ــى  ــي، إل ــاط الزراع ــى النش ــية عل أساس
تنويــع االقتصــاد والتوســع فــي األنشــطة 
ــاح  ــرض الجن ــن يع ــي حي ــة، ف الصناعي
فــي  المتاحــة  االســتثمارية  الفــرص 
ــي  ــي ضــوء التوســع ف ــاج ف ســاحل الع
المســتقبلية  المشــاريع  مــن  العديــد 
ضمــن قطاعــات متنوعــة تشــمل الطاقــة 
المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والبنية 

ــا. ــة وغيره التحتي
وأشــاد معالي وزير العدل - في ختام 
ــز  ــي المتمي ــور األفريق ــاة - بالحض الزي
ضمــن »إكســبو ٢٠٢٠ دبــي« حيــث 
ســلطت المشــاركة األفريقية الضوء على 
التطــور الكبيــر الذي تشــهده أغلب دول 
القــارة على مختلف األصعدة االقتصادية 

واالجتماعيــة والتقنية.

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

محمد بن حم: الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة 
تحفز الشباب على ارتياد األعمال التطوعية

تؤكد ارتباط بعض المنظمات بتنظيم »اإلخوان المسلمين«

»تريندز« يكشف تورط المنظمات اإلسالمية األمريكية في صراعات سياسية عربية

»إيواء« يفتتح عمله الفني »قطع البولنغ« في إكسبو 2020 دبي

برنـامــج شــــاعــــر المـلـــيـون ينطلـــق الــيـوم

وزير العدل يزور جناح ساحل العاج في »إكسبو 2020 دبي«

للمعاشــات  العامــة  الهيئــة  أعلنــت 
إطــالق  عــن  االجتماعيــة  والتأمينــات 
حملــة للتوعيــة بالنظــام الموحــد لمــد 
دول  لمواطنــي  التأمينيــة  الحمايــة 
ــة  ــج العربي ــدول الخلي ــس التعــاون ل مجل
 العامليــن فــي أي مــن دول المجلــس.
وتركــز الحملــة - التــي تأتي تحت شــعار« 
رعايــة تأمينيــة تحــت مظلــة خليجيــة« - 
والمشــمولين  بالنظــام  التعريــف  علــى 
فيــه، وشــروط الشــمول بهــذا النظــام، 
ــتراكات،  ــداد االش ــد س ــف بقواع والتعري
ــا  ــل عليه ــي يحص ــة الت ــع التأميني والمناف
المؤمــن عليــه نتيجــة الشــمول بأحكامــه.
وقالت حنان السهالوي المدير التنفيذي 
لقطــاع المعاشــات إن الحملــة تأتــي فــي 
إطــار ســعى أجهــزة التقاعــد المدنــي فــي 
دول التعــاون لرفــع مســتوى الوعــي عــن 
نظــام مد الحمايــة التأمينيــة، حيث أوصى 
االجتماع الـ ٤9 للجنة الفنية ألجهزة التقاعد 

المدني والتأمينات االجتماعية بأهمية تنفيذ 
حملــة توعويــة لرفــع مســتوى الوعــي عن 
النظــام فــي دول المجلــس، مشــيرة إلــى 
ــواٍز  ــكل مت ــة بش ــذه الحمل ــالق ه أن إط
فــي دول مجلــس التعــاون يوفــر الصــدى 
ــى  ــة إل ــائل الحمل ــال رس ــوب إليص المطل
الفئات المؤهلة للشمول بنظام مد الحماية 
التأمينيــة، كمــا أنــه سيســهم بــال شــك فــي 
تشــكيل جــزًء هامــًا مــن الوعــي التأمينــي 
عــن أحــد األنظمــة الخليجية المهمــة التي 
تبناهــا المجلــس مــن أجل دعم االســتقرار 
ــن  ــة بي ــة الوطني ــال العمال وتشــجيع انتق

المجلس. دول 
وأضافــت ينعكــس التنســيق بيــن دول 
ــؤون  ــص الش ــا يخ ــاون فيم ــس التع مجل
التأمينيــة لمواطنــي دول المجلــس بشــكل 
ــي  ــدول ف ــذه ال ــة ه ــى رؤي ــي عل إيجاب
ــد  ــام م ــغيلية لنظ ــدرة التش ــين الق تحس
الحمايــة الــذي يخــدم أبنــاء الخليــج، كمــا 

يعــزز هــذا التنســيق متانــة العالقــة التــي 
تجمــع بيــن هــذه األجهــزة لخدمــة جهــود 
ــة  ــراء تجرب ــي إث ــس ف ــة المجل ــادة دول ق
نظام التأمين الموحد ألبناء دول المجلس، 
مشــيرة إلى أن نظام مــد الحماية التأمينية 
هــو أحــد القــرارات التــي تجســد وحــدة 
ــن  ــا بالمواط ــة واهتمامه ــدول الخليجي ال
الخليجــي أيــًا كان البلــد الــذي ينتمي إليه.
ودعت الســهالوي الجمهــور إلى متابعة 
مخرجــات هــذه الحملــة من خالل وســائل 
ــوات التواصــل  ــة، وقن ــالم الجماهيري اإلع
االجتماعــي الخاصــة بالهيئة على الحســاب 
ــتجرام  ــى إنس ــد )GPSSAAE( عل الموح
وتويتــر وفيســبوك، وكذلــك ورش العمــل 
التوعوية، كما ستستقبل الهيئة عبر قنوات 
ــارات  ــع استفس ــة جمي ــل المختلف التواص
المتابعين وســتقوم بالرد عليها بما يساهم 
فــي إثــراء الحملــة وبمــا يحقــق األهــداف 

المرجــوة مــن إطالقهــا.وام

كشــف االتحــاد المصــري للجولــف 
عــن شــعار البطولــة العربيــة للجولف 
للرجــال رقــم ٤٠ التــي تســتضيفها 
ــالل  ــرة خ ــة القاه ــة المصري العاصم
الفترة من ١٦ إلى ٢٣ ديسمبر الحالي 
ــد  ــم الن ــف دري ــادي جول ــب ن بملع

بمدينــة ٦ أكتوبــر.
الحضــارة  عــن  الشــعار  ويعبــر 
خــالل  مــن  القديمــة  المصريــة 
بشــري  شــكل  فــي  كــرة جولــف 
المميــز  الفرعونــي  الــزي  ترتــدى 
 ويمســك بيــده مضــرب الجولــف.
وأكــدت ١٤ دولــة مشــاركتها فــي 
البطولــة هــي حامل اللقــب المنتخب 
والســعودية  واإلمــارات  المغربــي، 
والبحريــن والكويــت وقطــر وســلطنة 
عمــان وتونــس وليبيا ولبنــان واألردن 
وفلســطين والعــراق، باإلضافــة إلــى 
األرض  صاحــب  المضيــف  البلــد 
 مصــر وصيــف النســخة الماضيــة.
وأوضــح تيمور أبــو الخير نائب رئيس 
ــو  ــف وعض ــري للجول ــاد المص االتح
المكتــب التنفيــذي لالتحــاد العربــي 
للعبــة بأن االســتعدادات تجــرى على 
قــدم وســاق وأوشــكت علــى االنتهــاء 
تمهيدا الستقبال األشقاء العرب خالل 

األيــام القليلــة المقبلة.

وأضــاف أن هــذه البطولــة كانــت 
إقامتهــا مقــررة العــام الماضــي لكنهــا 
تأجلت مثل معظم األحداث الرياضية 

الكبــرى بســبب فيــروس كورونا.
وأوضــح أن هــذه النســخة مــن 
البطولــة تحظــى باهتمام عربــي كبير 
ــى هامشــها  ــه ســيعقد عل الســيما أن
اجتمــاع المكتــب التنفيــذي لالتحــاد 
ــة  ــاع للجمعي ــه اجتم ــي ويعقب العرب
العموميــة العاديــة لالتحــاد العربــي، 
والتي ستشهد إجراء انتخابات مجلس 
إدارة االتحاد العربي للجولف للدورة 

المقبلــة والتــي تمتــد حتــى ٢٠٢5.
ــن  ــي األمي ــادل الزرعون ــه ع ووج
للجولــف  العربــي  لالتحــاد  العــام 
ــيخ  ــي الش ــن معال ــة ع ــمه ونياب باس
فاهــم بــن ســلطان القاســمي رئيــس 
االتحاديــن العربي واإلماراتي وأعضاء 
المكتــب التنفيــذي لالتحــاد العربــي 
الشــكر والتقدير للقائمين على رياضة 
الجولــف بجمهوريــة مصــر العربيــة، 
معربــا عن ثقتــه وإخوانه بنجاح هذه 
البطولة بجميع منافساتها والفعاليات 

المصاحبــة لهــا.

حصــد رمــاة »فريــق فــزاع« ذهبية 
وبرونزيــة »بطولــة الرامــي الذهبــي« 
لرمــاة االطبــاق من الحفــرة » التراب 
»التــي نظمها اتحاد االمارات للرماية، 
بمشــاركة واســعة مــن أنديــة الدولــة 
علــى مياديــن نــادي العين للفروســية 
والرمايــة والجولــف، وذلــك فــي اطار 
احتفاالتــه بعيــد االتحاد »الخمســين« 
ــي  ــاركة ف ــتعدادًا للمش ــة، واس للدول
دورة ألعــاب مجلس التعاون الخليجي 

بالكويــت فــي ينايــر المقبل.
ونجــح الفريــق المكون مــن الثنائي 
وليــد وظاهــر العريانــي فــي تحقيــق 
عــودة قوية في النهائيــات، رغم تأخر 
الترتيــب فــي الــدور التأهيلــي، حيث 
ــُا بعــد رمايــة خمــس  حــل وليــد ثالث
جــوالت محققــًا ١١١ طبقــًا، لكنــه 
نجــح فــي حجــز الصــدارة لنفســه في 
النهائيات بعد منافسة قوية من سيف 
الشامسي صاحب المركز الثاني والذي 
نــال الميداليــة الفضية، وتــاله وظاهر 
العريانــي صاحــب المركــز الثالــث 
ــة،  ــة البرونزي ــى الميدالي وحصــل عل
ثــم جــاء أحمــد يحيــى الحمــادي فــي 

المركــز الرابــع.
وعلــى صعيــد الناشــئين فقــد عــاد 

الــى الواجهــة الناشــئ أحمــد عبــد اهلل 
بــن مجرن محتال المركز األول برصيد 
9٣ طبقــا ثــم أحمــد قحطــان النعيمي 
ثانيــًا برصيــد 7٦ طبقــا ثــم حمــد علي 
الكعبــي ثالثًا برصيد 59 طبقا، وتالهم 

علــى فــواز رابعــًا برصيــد ٣8 طبقا.
وحــرص اتحــاد الرماية علــى تقديم 

جائــزة تقديريــة للرامــي الناشــيء 
ــذي شــارك  ــن حــم ال ســالم احمــد ب
فــي بطولــة رمايــة االطبــاق مــن 
االبــراج » االســكيت« ضمــن مراســم 
ــرا للمســتوى المتطــور  ــج تقدي التتوي
الــذي قدمــه خــالل البطولــة وتحفيــزًا 

ــاة.وام ــي الرم لباق

»المعاشات« تطلق حملة للتوعية بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون

14 دولة تؤكد مشاركتها بالنسخة الـ40 من البطولة العربية للجولف

وليد العرياني يحصـد ذهـبية »الرامي الذهبي« للـتراب

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

دبي - الوطن
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03 العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق 7 ديسمبر ٢٠٢١م

حاكم رأس الخيـمة يستقبـل سفيـر تركيــا سلطان القاسمي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة

 اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ 
ــو  ــمي عض ــر القاس ــن صق ــعود ب س
المجلس األعلــى حاكم رأس الخيمة، 
بقصــر ســموه فــي مدينــة صقــر بــن 
محمــد، أمس االثنين، ســعادة توغاي 
تونشــير، ســفير جمهورية تركيا لدى 
ــى  ــالم عل ــدم للس ــذي ق ــة، ال الدول

ســموه بمناســبة تســلمه مهــام عملــه 
الجديد، وذلك بحضور ســعادة إيلكر 
كيليتــش القنصــل العــام لتركيــا فــي 

اإلمــارات، والوفــد المرافــق .
ورحب صاحب الســمو حاكم رأس 
ــًا  ــفير، متمني ــعادة الس ــة، بس الخيم
لــه التوفيــق والنجــاح فــي أداء مهــام 

عملــه، بما يســهم فــي تعزيز عالقات 
التعــاون بيــن البلديــن علــى مختلف 

لصعد. ا
ــاي  ــعادة توغ ــر س ــه، عّب ــن جانب م
ــره  ــغ شــكره وتقدي تونشــير، عــن بال
لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على 
كــرم الضيافــة وحســن االســتقبال. وام

التقــى صاحب الســمو الشــيخ الدكتور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 
المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة صبــاح 
أمــس االثنيــن فــي المبنــى الرئيســي 
لجامعــة الشــارقة، ســمو الشــيخ ســلطان 
بــن أحمــد بــن ســلطان القاســمي نائــب 
حاكــم الشــارقة رئيــس جامعــة الشــارقة 
وعــدد مــن الســادة أعضــاء مجلــس أمناء 

الجامعــة.
الكبيــر  بالمســتوى  ســموه  وأشــاد 
الــذي وصلــت إليــه جامعــة الشــارقة 
ــة  ــة التعليمي ــب العملي ــة جوان ــي كاف ف
واالجتماعيــة  والبحثيــة  واألكاديميــة 
واإلداريــة وغيرها، والذي جاء بعد عمل 
متواصــل بجهــود إدارة الجامعــة وفــرق 
العمــل والباحثين واألكاديمييــن والطلبة 
وبالتعــاون مــع أفضــل وأعرق مؤسســات 
 التعليــم العالــي والمعاهــد حــول العالم.
وأثنــى ســموه علــى دور مجلــس األمنــاء 
فــي رســم الخطــط والسياســات العامــة 

للجامعة واتخاذ القرارات التي تصب في 
مصلحــة تقــدم الجامعــة في المســتويات 
والتصنيفات العالمية وتهيئة بيئة تعليمية 
 عاليــة الجــودة ضمــن مجتمــع الجامعــة.
ولفــت صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة 
ــن  ــود ســمو الشــيخ ســلطان ب ــى جه إل
أحمد بن ســلطان القاســمي البناءة والتي 
ــه رئاســة الجامعــة  ستســهم خــالل تولي
فــي تحقيــق تطلعاتهــا واســتمرار تقدمها 
ــي ورفــد ســوق العمــل  العلمــي والبحث
ــًا  بأفضــل الخريجيــن والخريجــات، راجي
سموه من اهلل عز وجل التوفيق والسداد 

لرئيــس جامعــة الشــارقة الجديــد.
وتنــاول اللقــاء عددًا مــن الموضوعات 
العلميــة واألكاديميــة، والحديــث حــول 
أحــدث المنجزات لجامعة الشــارقة على 
مســتوى البرامــج األكاديميــة والمرافــق 
ــق  ــة وف ــراءات المتبع ــة واالج التعليمي
الظــروف الراهنــة للتعامــل مــع جائحــة 

»كوفيــد١9«.

من جانبه تقدم ســمو الشــيخ ســلطان 
بــن أحمــد بــن ســلطان القاســمي رئيــس 
جامعة الشــارقة بالشكر الجزيل لصاحب 
الســمو الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاســمي علــى الثقــة التــي أوالهــا إيــاه 
بتكليفه برئاســة جامعة الشــارقة، مشيرًا 
ســموه إلــى أن مــا وصلــت إليــه جامعــة 
الشــارقة مــن تصنيفــات متقدمــة ضمــن 
المؤسسات التعليمية الرائدة في برامجها 
ومرافقها وجودة خريجيها أتى بعد فضل 
اهلل من خالل رؤية صاحب الســمو حاكم 
الشــارقة ودعمــه ومتابعتــه للجامعة منذ 

انشــائها واســتمرار رعايته لها.
وأكد سمو رئيس جامعة الشارقة على 
اســتمرار العمل في خطــط الجامعة التي 
وضعهــا صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة 
برؤية تنموية وفكر مستنير وأسس علمية 
ــات  ــة الوســائل والتقني واضحــة، ومواكب
واألساليب التعليمية الحديثة بالتعاون مع 
أرقــى الجامعات والمعاهد العالمية. وام

سعود بن صقر خالل استقباله توغاي تونشير
سلطان القاسمي خالل لقائه سلطان بن أحمد القاسمي

حاكم الشارقة يصدر مرسومًا أميريًا بتعيين سلطان 
بن أحمد القاسمي رئيسًا لجامعة الشارقة

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــدر صاح أص
الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة 
المرســوم األميــري رقم )٤٦( لســنة 

٢٠٢١ م بشأن تعيين رئيس لجامعة 
الشارقة.

ــن  ونــص المرســوم علــى أن ُيعّي
ــد  ــن أحم ــلطان ب ــيخ س ــمو الش س

بــن ســلطان القاســمي نائــب حاكــم 
الشــارقة، رئيســًا لجامعــة الشــارقة، 
ــك  ــا، وذل ــس أمنائه ــًا لمجل ورئيس

ــارًا مــن تاريخــه. وام اعتب

برئاسة منصور بن زايد وفي اجتماع عقده بـ»إكسبو 2020 دبي«
»الوزاري للتنمية« يناقش عددًا من مشاريع التشريعات 

االتحادية والتقارير والمبادرات الحكومية

تحت رعاية منصور بن زايد 
تــرأس ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد »سيال الشرق األوسط« ينطلق اليوم بمشاركة 450 شركة من 24 دولة

آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــر شــؤون الرئاســة، اجتمــاع المجلــس 
الوزاري للتنمية الدوري، والذي تم عقده 
فــي معرض »إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، حيث 
جــرى خالله مناقشــة عدد مــن المبادرات 
والمواضيــع الهادفــة إلــى دعــم منظومــة 
العمل الحكومي واالســتمرار في تطويرها 
بما يلبــي متطلبات المرحلة المســتقبلية.
تضمنت أجندة االجتماع مناقشــة عدد 
مــن التشــريعات منهــا، مناقشــة مشــروع 
إدخــال تعديــالت علــى المرســوم بقانــون 
اتحــادي فــي شــأن الماليــة العامــة، وذلك 
ــس  ــي األس ــى تبن ــل عل ــار العم ــي إط ف
ــاءة األداء  ــع كف ــة لرف ــر الدولي والمعايي
المالــي وإدارة المــوارد الماليــة للحكومة 
االتحادية، والتطبيق السليم لكافة األحكام 
واإلجراءات المالية على أساس االستحقاق 

المحاسبي.
ــداد تشــريع  ــس إع ــش المجل ــا ناق كم
لتنظيــم مزاولــي المهــن الصحيــة من غير 

ــة ووضــع  ــي الدول ــة ف ــاء والصيادل األطب
األســس والمعاييــر الالزمــة لممارســة 
وترخيــص هذه المهــن الصحية بما يحقق 
 أفضــل الخدمات الصحية ألفراد المجتمع.

وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، ناقش 
واســتعرض المجلس عددا مــن المبادرات 
ــي،  ــل الحكوم ــم العم ــرارات لتنظي والق
تضمنــت متابعة تنفيذ اســتراتيجية الدين 
العام للحكومة االتحادية، والتي تستهدف 
تنظيــم القواعد العامــة التي تحكم إصدار 
وإدارة الديــن العــام وفــق سياســة آمنــة 

إلدارة مخاطــره والتقليــل من تكلفته.
وفــي التقاريــر الحكوميــة، اســتعرض 
المجلــس الــوزاري للتنمية خالل جلســته 
عــددًا مــن التقاريــر تضمنــت تقريــرا 
حــول اســتكمال الربــط اإللكترونــي بيــن 
أنظمة الهيئة االتحادية للضرائب واللجان 
الضريبيــة والمحاكم، وتقريــرا آخر حول 
نســبة إنجــاز المحاكــم بالدولــة للقضايــا 
ــى  ــات إل ــة والتوصي ــات التحليلي والبيان
ــج  ــتجدات ونتائ ــتعراض مس ــب اس جان

رقمنــة الخدمــات الحكوميــة والخدمــات 
هــذه  إجــراءات  وتبســيط  القضائيــة 
الخدمــات بما يحاكي خدمات المســتقبل 
وما يتطلع إليه المتعاملون، ومســتجدات 
اإلجــراءات فــي البنــوك المرتبطــة بفتــح 
ــة لحســاب  ــي الدول ــم ف ــي المقي األجنب
مصرفــي وإلغاء مســمى الكفيل من هذه 
ــالت  ــذ التعدي ــج تنفي ــراءات، ونتائ اإلج
علــى بعــض أحــكام قانــون اإلثبــات 
 فــي المعامــالت المدنيــة والتجاريــة.
كمــا تضمنــت التقاريــر اســتعراض تقارير 
حول نتائج االجتماعات لكل من المنتدى 
الســادس للماليــة العامــة، واالجتمــاع 
ــي  ــاون المال ــة التع ــن لجن ــترك بي المش

واالقتصــادي ولجنــة التعــاون التجــاري.
واطلــع المجلــس خــالل جلســته علــى 
ــرأة  ــة للم ــة العالمي ــأن القم ــر بش تقري
٢٠٢١، إضافة إلى استعراض تقرير ديوان 
ــارات  ــاز اإلم ــأن أداء جه ــبة بش المحاس
لالســتثمار خالل الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ 

إلــى ٢٠٢١/٠9/٣٠. وام

تحــت رعاية ســمو الشــيخ منصور بن 
زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر شــؤون الرئاســة، رئيــس 
ــة  ــي للزراع ــة أبوظب ــس إدارة هيئ مجل
الغذائيــة، تنطلــق أعمــال  والســالمة 
ــرض  ــن مع ــة عشــرة م النســخة الحادي
ســيال الشــرق األوســط ٢٠٢١ اليــوم في 
أبوظبــي، بمشــاركة كبريــات الشــركات 
المحليــة والعالميــة المتخصصــة فــي 
القطاع، وتستمر لغاية 9 ديسمبر الجاري 
فــي مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض.

وتشــهد النســخة الحاديــة عشــرة من 
المعــرض الــذي ينظــم مــن قبــل شــركة 
ــة للمعــارض »أدنيــك«  ــي الوطني أبوظب
بالشــراكة مع مجموعة كومز أكســبوزيم 
العالميــة لتنظيم المعــارض والفعاليات، 
مشــاركة نحــو ٤5٠ جهــة عارضة من ٢٤ 
دولــة، إلــى جانــب مشــاركة ١٢ جناحــًا 

. دوليًا
وينطلــق الحــدث الــذي يعتبــر أحــد 
أضخــم الفعاليــات المتخصصة في قطاع 
ــى  ــة عل ــة والمشــروبات والضياف األغذي
مســتوى المنطقــة، إلــى جانــب معــرض 
أبوظبــي الدولــي للتمــور، أكبــر فعاليــة 
متخصصــة بالتمــور فــي العالــم، وذلــك 
بمشــاركة واســعة من مؤسســات محلية 
وإقليميــة وعالميــة متخصصــة، لتســليط 
الضوء على أحدث االبتكارات والتقنيات 
واألمــن الغذائــي العالمــي والتوجهــات 
العالميــة المســتقبلية في قطــاع األغذية 

والمشــروبات والضيافــة.
وقال ســعادة ســعيد البحــري العامري 
مديــر عــام هيئــة أبوظبــي للزراعــة 
ــة، إن ســيال الشــرق  والســالمة الغذائي
األوسط أثبت على مر السنوات الماضية 
ــن  ــل بي ــر منصــات التفاع ــن أكب ــه م أن
أســواق األغذيــة الناشــئة حيــث يعمــل 
على تشــجيع االبتكار فــي مجال األغذية 
والمشــروبات وخلــق الكثيــر من الفرص 
االستثمارية، وبناء الشراكات االقتصادية 
الناجحة في اإلمارات والمنطقة، مشــيرًا 

إلــى أن هيئة أبوظبي للزراعة والســالمة 
الغذائيــة تحــرص علــى المشــاركة فــي 
ســيال في إطار جهودها لتطوير منظومة 
ــى  ــز عل ــذاء ترتك ــاج الغ مســتدامة إلنت
توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات 
اإلنتاج والتصنيع الغذائي، وتعزيز اإلنتاج 
المحلي وتنمية الشراكات الدولية لتنويع 

مصــادر الغذاء.
بــدوره قــال حميــد مطــر الظاهــري، 
ــذي  ــس التنفي ــدب والرئي ــو المنت العض
لشــركة أبوظبــي الوطنيــة للمعــارض 
»أدنيــك« ومجموعــة الشــركات التابعــة 
الوطنيــة  أبوظبــي  شــركة  مــن  لهــا 
للمعــارض: »يعد معرض ســيال الشــرق 
األوســط أحــد أبــرز الفعاليــات العالميــة 
المتخصصــة في قطاع األغذية والضيافة، 
ويوفــر منصــة مثاليــة لعقــد الشــراكات 
والتعــرف علــى أبــرز مــا توصلــت إليــه 
التقنيــات العالميــة فــي هــذه القطاعات 
ــا  ــن قدرتن ــون م ــة، ونحــن واثق الحيوي
علــى التنظيم واالســتضافة الناجحة لهذه 
الفعاليــة وإخراجها بالشــكل الــذي يليق 
بســمعة ومكانــة الدولة علــى الصعيدين 

اإلقليمــي والدولــي«.
ــور عبدالوهــاب  ــال ســعادة الدكت وق
زايــد األمين العام لجائزة خليفة الدولية 
لنخيــل التمر واالبتــكار الزراعي: »نفخر 
ونعتــز بــكل النتائج التي حققتها الجائزة 

فــي تطويــر البنية التحتية لقطــاع زراعة 
النخيل وإنتاج التمــور واالبتكار الزراعي 
علــى المســتوى العربــي والدولي بفضل 
دعم القيادة الرشــيدة من خالل سلســلة 
مهرجانــات التمــور التي بــدأت بمعرض 
أبوظبــي فــي دولــة اإلمــارات ثــم مصر، 
والسودان، واألردن، وموريتانيا، والمغرب 
ممــا أســهم في تعظيــم القيمــة المضافة 
للتمــور العربية وزيادة ســمعتها وارتفاع 

الطلــب عليها«.
ويهــدف الحــدث الرائــد إلــى الترويج 
لقطاع األغذية والمشروبات في أبوظبي، 
إلــى جانب تســليط الضوء علــى العناصر 
األساســية في القطاع، بما فيها المطاعم 
جانــب  إلــى  والمقاهــي،  والفنــادق 
ــي  ــن الغذائ ــة باألم ــع المتعلق المواضي
وصناعــة التمــور وفنــون تحضيــر وإنتاج 
ــة  ــث يشــهد قطــاع األغذي ــوة، حي القه
والمشــروبات في أبوظبي ازدهارًا ملفتًا 

فــي الوقــت الراهــن.
ــات  ــام فعالي ــذا الع ــهد دورة ه وتش
فعاليــات  خمــس  تتضمــن  متنوعــة 
جديدة، والتي تشــمل برنامج المشترين 
العالمييــن، وبطولــة اإلمــارات الوطنيــة 
للقهوة، وجوائز ســيال لالبتكار، وبطولة 
ــارات  ــي اإلم ــة ف ــه الوطني ــون الالتي فن
٢٠٢٢، ومعــرض الذواقــة العالمــي فــي 

ــي. وام أبوظب

منصور بن زايد خالل ترؤسه االجتماع

تعد دولة اإلمارات من أهم المراكز البحرية 
الموقع  أسهم  حيث  العالم  مستوى  على 
االستراتيجي للدولة إضافة إلى الممارسات 
التي  التي طورتها والقرارات والتشريعات 
أصدرتها في أن تكون البنية التحتية للقطاع 
البحري ومعايير السالمة والبيئة البحرية من 

بين األفضل على مستوى العالم.
كما أسهمت الجهود الرائدة التي بذلتها 
الدولة في تعزيز مكانتها في المجتمع البحري 
مجلس  بعضوية  للفوز  وتأهيلها  العالمي 
الفئة »ب«  في  الدولية  البحرية  المنظمة 
عام ٢٠١7 وإعادة انتخابها عام ٢٠١9.. فيما 
تتطلع الدولة حالًيا إلى إعادة انتخابها للمرة 
الثالثة على التوالي في انتخابات عام ٢٠٢١ 
لتواصل دورها في تطوير التشريعات واللوائح 
البحري  الشحن  قطاع  يخدم  بما  البحرية 
القطاع  دعم  إلى  إضافة  الدولية  والتجارة 
 البحري العالمي من أجل مستقبل مستدام.
واستعرضت دولة اإلمارات قدرات قطاعها 
الضوء  القطاع  ممثلو  سلط  حيث  البحري 
على أهم إنجازات الدولة في القطاع البحري 
القطاع  هذا  في  تنافسيتها  جوانب  وأبرز 
خالل حفل اإلستقبال الذي جرى تنظيمه على 
البحرية  المنظمة  انتخابات مجلس  هامش 
الدولية التي جرت في العاصمة البريطانية 
لندن إذ جاءت دولة اإلمارات في المركز 
الثالث عالمًيا في تيسير التجارة المنقولة بحًرا 
وفي تزويد وقود السفن كما تبوأت المركز 
الخامس عالمًيا ضمن أهم المراكز البحرية 
الدولية حيث تم تصنيف موانئ الدولة ضمن 
أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة 
الحاويات وفي المرتبة ١٣ عالميًا وفق مؤشر 
خدمات الموانئ وكفاءة األداء إضافة إلى 
ذلك تعد دولة اإلمارات من أفضل الدول 

أداء في القطاع البحري العالمي.
وقال سعادة المهندس حسن محمد جمعة 
المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية 
لقطاع البنية التحتية والنقل: »نأمل بإعادة 
انتخاب دولة اإلمارات لعضوية مجلس المنظمة 
البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالي 
ونتطلع إلى تحفيز الصناعة البحرية لالمتثال 

للتشريعات الجديدة والتحول الرقمي من أجل 
تبني حلول متطورة ذكية ومبتكرة لتحقيق 
ويعمل  البحري..  للقطاع  المستدام  النمو 
حاليًا في دولة اإلمارات أكثر من ٢7 ألف 
شركة بحرية؛ كما تعد موانئ الدولة من بين 
األفضل على مستوى العالم ما يرسخ مكانتها 

كمركز بحري رائد على مستوى العالم«.
وأوضح أنه إضافة إلى المساهمة في تعزيز 
التحول الرقمي في القطاع البحري وتقديم 
تشريعات تحفز النمو المستدام للقطاع، تعد 
دولة اإلمارات من الدول الرائدة في مكافحة 
التغير المناخي وحماية البيئة البحرية إلى 
جانب مبادراتها لمساندة البحارة وتمكين 

المرأة في القطاع البحري.
وحول مبادرات دولة اإلمارات في التعامل 
مع قضايا البحارة وتمكين المرأة في القطاع 
البحري.. قالت سعادة المهندسة حصة آل 
مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري 
دولة  تعد  التحتية:  والبنية  الطاقة  بوزارة 
اإلمارات في طليعة الدول التي تحرص على 
البحارة عبر مبادرات  جودة حياة مجتمع 
مثل »دعمًا لجيشنا األزرق« .. كما كنا من 
أوائل الدول التي بادرت إلى تصنيف البحارة 
تهدف  حيث  األولوية«  ذوي  من  »عمال 
لدى  البحارة  حقوق  حماية  إلى  المبادرة 
أصحاب السفن وشركات التأجير ومساعدتهم 
على تخطي التحديات الكبيرة التي واجهتهم 
نتيجة جائحة »كوفيد١9« والقيود التي تم 

فرضها على السفر.
 كما تعد دولة اإلمارات من الدول الرائدة 

في دعم وتمكين المرأة في القطاع البحري 
من خالل القيام بدور فاعل في رابطة المرأة 
العربية فى القطاع البحري”AWIMA”  الذي 
ساعد في نجاحنا بدعم المرأة في القطاع 
البحري وتسليط الضوء على دورها في نمو 

وتقدم القطاع.
وبالنسبة للنهج الذي تتبعه دولة اإلمارات 
في إزالة الكربون وحماية البيئة البحرية.. قال 
محمد خميس الكعبي الممثل الدائم لدولة 
اإلمارات لدى المنظمة البحرية الدولية إنه 
وانسجامًا مع هدف تحقيق صفرية االنبعاثات 
على  الشحن  قطاع  اإلمارات  دولة  تساعد 
االمتثال لتشريعات المنظمة البحرية الدولية 
في الحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت عبر 
منخفض  الجديد  الوقود  إمدادات  توفير 

الكبريت وبأسعار مجدية.
وأضاف: »عالوة على ذلك وضمن جهودنا 
للحفاظ على البيئة البحرية أطلقت موانئ 
بيئًيا  مشروًعا   ٢٠٢١ فبراير  في  أبوظبي 
المرجانية  الشعاب  توطين  طموًحا إلعادة 
الموجودة في المياه المحيطة بميناء خليفة 
لحماية البيئة البحرية.. كما أطلقنا مبادرة 
»إبحاركم بأمان« في إطار جهودنا المتواصلة 
لحماية البيئة البحرية وتعزيز السالمة البحرية 
وحماية األرواح.. ومن خالل إعادة انتخاب 
دولة اإلمارات في مجلس المنظمة البحرية 
الدولية نتطلع إلى مشاركة خبراتنا ومعرفتنا 
العميقة في القطاع البحري للمساعدة في 
اتخاذ القرارات وتطوير االستراتيجيات لتحقيق 

أهدافنا المشتركة. وام

شاركت دولة االمارات العربية في أعمال 
وزراء  لمجلس  والثالثين  السابعة  الدورة 
االثنين  أمس  عقدت  التي  العرب  العدل 
بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية .

المستشار  القاضي  معالي  الوفد  ترأس 
محمد حمد البادي رئيس المحكمة االتحادية 
العليا، وضم الوفد سعادة القاضي محمد 
االتحادية  المحكمة  الجـراح  الرحمن  عبد 
العليا، وسعادة القاضي عبد الرحمن مراد 
الدولـي،  التعاون  إدارة  مدير  البلوشي 
والمستشار الدكتور عبداهلل الحمادي رئيس 
الدائمة  بالمندوبية  العربية  الجامعًة  قسم 

للدولة لدى الجامعًة العربية.
وبحث المجلس عددا من البنود العامة في 
مقدمتها مكافحة االرهاب، توحيد التشريعات 
العربية، واالتفاقية العربية لمكافحة الفساد، 
أوضاع  لتنظيم  العربية  االتفاقية  مشروع 

شؤون الالجئين.

كما ناقش المجلس مشروع اتفاقية عربية 
لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة 
العربية، وجهود وزارات العدل في الدول 
العربية خالل جائحة »كوفيد١9« وجهود 
المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر 

القانوني والقضائي في الوطن العربي.
العدل  لوزراء  التنفيذي  المكتب  وكان 
العرب عقد اجتماع دورته ٦7 أمس األول 
األحد للتحضير ألعمال هذه الدورة ومناقشة 

مشروعات القرارات.وام

اإلمارات تستعرض قدرات قطاعها البحري لتعزيز ترشحها في المنظمة البحرية الدولية

اإلمارات تشارك في أعمال الدورة السابعة والثالثين لمجلس وزراء العدل العرب

وفد الدولة خالل مشاركته في الدورة

Hub71 و»سبير« يدمجان منظومتي التكنولوجيا في 
اإلمارات وروسيا لتعزيز التبادل التكنولوجي العالمي

اإلمارات ضمن الـ5 الكبار عالميًا في تحقيق »العمل الالئق ونمو االقتصاد«

أنشطة ترفيهية لألطفال وعروض تراثية إماراتية 
»أرابيان سنتر مول« يحتفل بإرث اإلمارات في اليوبيل الذهبي

»دبي للسلع المتعددة« يستضيف مؤتمر دبي للماس 
بدورته الجديدة في فبراير 2022

وقعــت Hub7١، منظومــة التكنولوجيا 
العالميــة فــي أبوظبــي، شــراكة جديدة مع 
»ســبير،« أكبــر بنــك تجــاري فــي روســيا، 
لتقديــم خدمــات ألكثــر مــن ١٠٠ مليــون 
عميــل وقرابــة مليون شــركة، وإحدى أكبر 
المنظومــات الرقميــة التي تجمــع أكثر من 
٦٠ شــركة عاملــة فــي مختلــف القطاعات.

وشــركات  مؤسســات  وستســتفيد 
والمشــاريع  الناشــئة  التكنولوجيــا 
والمســتثمرون فــي اإلمــارات وروســيا من 
الشــراكة الجديــدة التي تســعى إلى إنشــاء 
جســر تكنولوجــي بين الســوقين وتســهيل 
الوصــول إلى األســواق وتعزيــز اإلمكانيات 
التجاريــة للشــركات القائمــة علــى االبتكار 

ــد. ــى المــدى البعي عل
وتضاعفــت االســتثمارات في الشــركات 
الناشــئة الروســية فــي النصــف األول مــن 
عــام ٢٠٢١ ثــالث مرات وتجــاوزت المليار 
دوالر لتسّجل رقمًا قياسيًا. ويوّسع »سبير« 
الــذي يتخــذ من موســكو مقــرًا له نشــاطه 
في مجــال التكنولوجيا واالبتــكار العالمي، 
حيــث يطلــق عــددًا مــن المبــادرات فــي 
ــن  ــال الطموحي ــم رواد األعم ــال تعلي مج
ودعــم مؤسســات التكنولوجيــا ..ومــن 
ــريع  ــج تس ــدة برنام ــاريعه الرائ ــن مش بي
ــق  ــذي أطل ــي Sber5٠٠ ال ــال الدول األعم
عام ٢٠١8 وكان ثمرة تعاون بين »ســبير« 
ــن  وGlobal 5٠٠ /Startups 5٠٠/ وُيمكِّ
البرنامج الشــركات الناشــئة مــن العمل مع 
ــة  مرشــدي وادي الســيليكون لمــدة ثماني
أســابيع ويعتبــر الخريجــون ناجحيــن فــي 

األســواق الروســية واألجنبيــة.
وتخــّول االتفاقيــة الشــركات المشــاركة 
في برنامج Sber5٠٠ الوصول إلى منظومة 
ــي  ــي ف ــي أبوظب ــة ف ــا العالمي التكنولوجي
Hub7١ واالســتفادة مــن شــركائها مــن 
الشــركات والحكومــات والبرامــج التــي 
تســهل الحصول علــى التمويــل والصفقات 
ــر  ــوق أكث ــذ س ــالل منف ــن خ ــة م التجاري
فعاليــة ..كما ســتتمكن الشــركات الناشــئة 

ــى مجتمــع  فــي Hub7١ مــن الوصــول إل
»ســبير« وبرامجه المتعــددة ومن الدخول 
إلى الســوق الروسي ..وســيتعاون »سبير« 
وHub7١ في تحديد فرص تعاون شــركات 
التكنولوجيــا الناشــئة مــع أبرز المؤسســات 
الشــريكة في روســيا واإلمــارات، بما يعود 

بالفائــدة علــى الطرفيــن.
وتعليقًا على الشراكة، قال بدر العلماء، 
 :Hub7لـــ١ باإلنابــة  التنفيــذي  الرئيــس 
ــا  ــبير« هدفن ــع »س ــراكتنا م ــس ش “تعك
المشــترك بتســريع الحلــول التــي تعتمــد 
علــى التكنولوجيــا وســد الفجــوة القائمــة 
بيــن الســوقين اللذيــن يتميــزان بنموهمــا 
 Hub7المرتفع فقد بات بإمكان مؤسسي ١
الوصــول إلى ســوق التكنولوجيــا واالبتكار 
المزدهــر في روســيا، حيث تتوفر مواهب 
الفتة وســوق مربح لالســتثمار فــي األفكار 
التكنولوجيــة المؤثرة ..ونتوقع أن تتواصل 
أبــرز الشــركات الناشــئة فــي روســيا مــن 
الفئــة A إلى C+ مباشــرًة مــع المبتكرين 
ــي  ــق االســتثمارية ف والشــركات والصنادي
ــط فــي  ــي ..وستســهم هــذه الرواب أبوظب
تعزيــز اإلمكانيــات التجاريــة للشــركات 

الناشــئة الروســية وقدرتهــا علــى الحصــول 
علــى صفقــات مهمــة وتمكين المؤسســين 
مــن إنتاج ابتــكارات واســعة النطاق ضمن 
البيئــة التنظيميــة المفتوحــة والمرنــة التي 

توفرهــا دولــة اإلمــارات”.
مــن جهته، قــال أناتولي بوبــوف، نائب 
رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي »ســبير«: 
»توفر Hub7١ للشركات المبتكرة العاملة 
في أي قطاع إمكانية الوصول إلى األسواق 
ــركائها  ــبكة ش ــال وش ــة ورأس الم العالمي
الواســعة بدعــم مــن حكومــة أبوظبــي 
وشــركة مبادلــة لالســتثمار ..وسنســعى 
لتعزيــز التعــاون مــع Hub7١ بمــا يعــود 
بالمنفعــة علــى أبــرز الشــركات الروســية 
الناشــئة ..فنحن نمّد جسرًا تكنولوجيًا بين 
اقتصــاد الدولتيــن خدمــًة لالتحاد الروســي 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ..كمــا 
نعتــزم تطويــر عملياتنــا في ســوق الشــرق 
 Sberinvest األوســط بالتعــاون مع شــركة
الشــرق األوســط المحدودة التابعة لنا في 
ــي ســتصبح شــريكًا رئيســيًا  ــي والت أبوظب
ــيا  ــن روس ــتثمارية بي ــات االس ــي الصفق ف

والشــرق األوســط”.وام

حجــزت اإلمــارات موقعها ضمــن الخمس 
األوائــل عالميــا فــي ١8 مؤشــرا تقيــس مــدى 
التقدم في تحقيق الهدف الثامن من أهداف 
ــو  ــق ونم ــل الالئ ــة المســتدامة )العم التنمي
االقتصاد(، وتضمنت المؤشرات تصدر الدولة 
العالم في ٦ مؤشرات مرتبطة بذات الهدف.

ــز  ــراه المرك ــذي أج ــد ال وبحســب الرص
االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء فقد تصدرت 
الدولــة العالم في المؤشــرات التالية: مؤشــر 
ــر  ــن تقري ــن ضم ــن المختصي ــار المديري كب
المواهــب العالميــة، ومؤشــر قــدرة الدولــة 
على اســتقطاب المواهب ضمن تقرير مؤشر 
االزدهــار، ومؤشــر توافــر العمالــة الماهــرة، 
ومؤشــر ريادة األعمال، ومؤشر قلة النزاعات 
العماليــة، إلــى جانــب مؤشــر قلــة تكاليــف 
تعويــض إنهاء خدمــات العامل والتي صدرت 
ضمــن الكتــاب الســنوي للتنافســية العالمية، 
وذلك استنادًا إلى تقارير كبريات المرجعيات 
الدوليــة المعنيــة مثــل المنتــدى االقتصــادي 
العالمــي، والمعهد الدولــي للتنمية اإلدارية، 
ومعهد »ليجاتيــم«، والمعهد األوربي إلدارة 

األعمال »إنســياد”.
وحققــت اإلمــارات المركــز الثانــي عالميا 
فــي ٤ مؤشــرات تضمنت مؤشــر تنوع القوى 
العاملة ضمن تقرير التنافســية العالمية ٤.٠، 
ومؤشر انخفاض البطالة، ومؤشر نسبة القوى 
العاملــة، وفقــًا للكتــاب الســنوي للتنافســية، 
إضافــة إلــى مؤشــر توافــر الخبــرات العالمية 

ضمــن الكتاب الســنوي للتنافســية الرقمية.
وحلت اإلمارات في المركز الثالث عالميا 
فــي كل مــن مؤشــر معــدل التوظيــف ضمــن 
الكتاب الســنوي للتنافســية الرقمية، ومؤشــر 
القوى العاملة الحاصلين على التعليم الثانوي 
ضمــن تقريــر تنافســية المواهــب العالمــي، 
ــي  ــا ف ــع عالمي ــز الراب ــت المرك ــا حقق فيم
كل مــن مؤشــر الرواتــب واإلنتاجيــة ضمــن 
تقريــر التنافســية العالميــة ٤.٠، ومؤشــر 
جــودة تشــريعات البطالــة، ومؤشــر اللوائــح 
ــاب الســنوي  ــة للعمــل ضمــن الكت التنظيمي

للتنافســية العالميــة.
وجــاءت االمــارات فــي المركــز الخامــس 
عالميــا فــي مؤشــر ســهولة توظيــف العمالــة 
األجنبيــة ضمــن تقريــر التنافســية العالميــة 
ــة  ــي المهن ــب ف ــدة التدري ــر م ٤.٠، ومؤش
ضمــن الكتــاب الســنوي للتنافســية العالمية، 
ومؤشر إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير 
ــر  ــن تقري ــال ضم ــل األعم ــن قب ــول م المم

مؤشــر االبتــكار العالمــي.
وحققــت دولــة اإلمــارات خــالل العقــود 
الماضية معدالت عالية من النمو واالســتقرار 
االقتصادي، مما أدى إلى خلق وظائف بشكل 
واســع للعمالــة المحليــة واألجنبيــة، وجاءت 
اإلمــارات فــي المركز الثاني عالميــًا بين أكبر 
الــدول المصــدرة للتحويــالت الماليــة خــالل 
عــام ٢٠٢٠، وذلك بحســب تقريــر التحويالت 

والتنميــة الصــادر عن البنــك الدولي.
وأفاد التقرير الســنوي لعام ٢٠٢٠ مصرف 

ــأن  ــة المتحــدة المركــزي ب اإلمــارات العربي
ــالت الشــخصية الصــادرة مــن  قيمــة التحوي
الدولة عام ٢٠٢٠ بلغت ١5٦.8 مليار درهم، 
والتــي شــملت ما حوله العاملــون في الدولة 
إلــى بلدانهــم األصليــة، حيــث اســتفادت من 
األمــوال المحولــة العديــد مــن المجتمعــات 
ممــا أســهم فــي رفــع مســتوى المعيشــة في 

الدول المســتفيدة.
وتتولى وزارة الموارد البشــرية والتوطين 
اإلشــراف على تنظيم العالقــات بين أصحاب 
العمــل والعامليــن، بهــدف المحافظــة علــى 
حقــوق العمالــة الوافــدة في القطــاع الخاص 

فــي الدولة.
وخــالل الســنوات القليلــة الماضيــة بذلت 
دولة اإلمارات جهودًا كبيرة لتطوير القوانين 
والسياســات المتعلقــة بالعمــل والعمــال، 
وعملــت علــى رفع مســتوى الوعي لتحســين 
ظــروف العمــل للعامليــن في كافــة قطاعات 

العمــل فــي الدولة.
وتســعى دولة اإلمارات ألن تكون عاصمة 
اقتصادية وسياحية وتجارية ألكثر من ملياري 
شــخص من خــالل االنتقال إلــى اقتصاد مبني 

على المعرفة واالبتكار والبحث والتطوير.
وتكللــت جهــود الدولــة بانعقــاد إكســبو 
٢٠٢٠ دبــي كأكبر حدث اقتصادي في العالم 
ــم  ــون أعظ ــة، وليك ــى أرض الدول ــام عل يق
مــا قدمــه إكســبو للعالــم علــى مــّر دوراتــه 
كلهــا، ووفقــًا لنتائج دراســة األثــر االقتصادي 
إلكســبو ٢٠٢٠ دبــي، التــي أجرتهــا إرنســت 
آنــد يونــج المتخصصــة فــي مجــال التدقيــق 
واالستشــارات الماليــة، يتوقــع أن يكــون لــه 
ــف  ــق الوظائ ــة خل ــى عملي ــر عل ــر كبي تأثي
بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، حيــث توقعت 
الدراســة أن يدعــم إكســبو ٢٠٢٠ دبــي خالل 
فتــرة انعقــاده نحــو 9٤،٤٠٠ وظيفــة بــدوام 
ــة  ــال المتعلق ــطة واألعم ــي األنش ــل ف كام

بالحــدث العالمــي.
وأطلقــت اإلمارات العديد من المبادرات 
ــق الهــدف  ــا نحــو تحقي ــي تعــزز تقدمه الت
الثامن من اهداف التنمية المســتدامة )عمل 

الئــق ونمو اقتصادي( وفــي مقدمتها مبادرة 
»منصة ســوق العمــل االفتراضية« - الحائزة 
علــى جائــزة األفــكار البريطانيــة ٢٠٢٠ عــن 
فئــة االبتــكار فــي األزمــات، والتــي أطلقتهــا 
وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن في إطار 
البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل 
لمواجهــة تحديــات التوظيــف خــالل فتــرة 

جائحــة كوفيد-١9.
ــة  ــز مرون ــي تعزي ــة ف ــهمت المنص وأس
االنتقــال وتخفيــف األعبــاء التشــغيلية عــن 
ــي  ــض ف ــا فائ ــد لديه ــي يوج ــآت الت المنش
أعــداد العمالــة غيــر المواطنــة، مــن خــالل 
تســجيل بيانــات هــؤالء العمــال فــي الموقع 
 ،careers.mohre.gov.ae اإللكتروني للمنصة
وهــو األمــر الذي أســهم في دعــم احتياجات 
ــي  ــة ف ــة الداخلي ــن العمال ســوق العمــل م
ــن خــارج نتيجــة  ــف االســتقدام م ظــل وق
لإلجــراءات االحترازيــة للحــد والوقايــة مــن 

فيــروس »كورنــا« المســتجد.
فــي إطــار جهودهــا اإلنســانية، أطلقــت 
وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن »مبادرة 
اإلجــازة المبكــرة« عــام ٢٠٢٠ بالتعــاون مع 
جهــات اتحاديــة أخــرى، وســمحت المبادرة 
ــي القطــاع  ــن ف ــن العاملي ــع الموظفي لجمي
الخــاص بالعــودة مؤقتًا إلــى بلدانهم األصلية 
خــالل الوقــت الــذي كانــت فيــه اإلجــراءات 

االحترازيــة لكوفيــد-١9 ســارية.
وحــددت الــوزارة 5 إجــراءات يتعيــن 
علــى الشــركات الخاصة االلتــزام بها لطلبات 
اإلجــازة المبكــرة، تمثلــت فــي أن يوقع كال 
الطرفيــن علــى النمــوذج المؤقــت اإلضافــي 
لعقــد العمــل ويجــب تحديــد مــدة اإلجازة، 
وأن يحجــز أصحــاب العمــل تذاكــر ذهــاب 
ــة  ــتمر العالق ــن، وان تس ــودة للموظفي وع
التعاقديــة بيــن الموظــف وصاحــب العمــل 
حيــث تعتبــر اإلجــازة المبكــرة إجــازة غيــر 
مدفوعــة األجــر بشــرط الحفاظ علــى جميع 
استحقاقات العمال وفقًا لقانون العمل، وأن 
تنتهــي اإلجازة بعد انتهــاء الفترة االحتياطية 

وعــودة الموظــف إلــى اإلمــارات.وام

احتفلوا باليوبيل الذهبي لذكرى تأسيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في أرابيان 
سنتر مول الخوانيج، بالتزامن مع احتفاالت 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمــرور 
ــة  ــا العظيم ــى إنجازاته ــام عل ــين ع خمس
عــام  للخمســين  اســتعداداتها  وانطــالق 

القادمة.
ســيكون زوار المــول علــى موعــد مــع 
الكثيــر مــن العــروض والفعاليــات الرائعــة 
اعتبــارًا مــن ٣ نوفمبــر ولغايــة ٣ ديســمبر. 
تجربة فريدة بانتظار عشــاق المأكوالت 
لتــذوق مجموعــة كبيــرة مــن األطبــاق 
اللذيــذة مــن أشــهر المطابــخ العالميــة في 
عربــات الطعــام ضمــن فعاليــات مهرجــان 
المأكــوالت فــي الهــواء الطلــق إبتــداًء مــن 
١٠ نوفمبــر ٢٠٢١ لمــدة شــهرين. أثنــاء 
االســتمتاع بتنــاول الوجبــات الشــهية فــي 
المنطقــة المخصصة، ســيتاح للــزوار فرصة 
لالشــتراك في العديد من ألعاب المهارات، 
ــال بالمــرح والبهجــة  ــا يحظــى األطف بينم
فــي المنطقــة المخصصــة للــزوار الصغــار 
واالســتماع إلــى أنغــام الموســيقى الرائعــة 

مــع الــدي جــي خــالل الشــهر األول. 
ــات  ــي فعالي ــرف ف ــار محت يشــارك صق
االحتفــال بعيد االتحاد الخمســين، ليتمكن 
هــواة التصويــر مــن التقــاط صــور رائعــة 
مــع الصقــر لمــا لــه مــن مكانة خاصــة لدى 

ــعب اإلمارات.  ش
يقدم عرض تســوق واربــح فرصة رائعة 
للمتســوقين للمشــاركة في السحب والفوز 

بســيارة هونــدا أكورد LX ســبورت ٢٠٢١، 
بمجرد تسوقهم بقيمة ٤٠٠ درهم في أكثر 

مــن ٢٠٠ متجر مــن متاجرهم المفضلة. 
ــن  ــد م ــال بالعدي ــة األطف ــز منطق تتمي
األنشــطة الترفيهيــة والحماســية، ليســتمتع 
ــع مفعــم  زوار المــول الصغــار بوقــت رائ
بالبهجة والســرور، يوميًا من الســاعة ٤:٠٠ 

مســاًء ولغايــة الســاعة ١٠:٠٠ ليــاًل. 
خــالل عطــالت نهايــة األســبوع واأليــام 
األربعــة األخيــرة مــن عطلــة عيــد االتحــاد 
الخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ســيكون الــزوار علــى موعد مــع الكثير من 
التجــارب الجديــدة الرائعة مثــل فن الحناء 

التقليــدي وفــن الخــط العربي. 
ستشــهد فعاليــات االحتفــال فــي أرابيان 

ســنتر نقلــة نوعيــة، خــالل األيــام األربعــة 
األخيــرة مــن احتفــاالت عيــد االتحــاد 
الخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
بمشاركة فرقة رقص العيالة التراثية، لتقدم 
مجموعــة مــن العــروض التراثيــة الرائعــة 
التــي تجســد قيــم وتــراث دولة اإلمــارات. 
باإلضافــة إلــى عــروض الرقــص الخليجي 
التقليــدي المفعم بالبهجة والحيوية، والتي 
كانــت وال تزال تؤديها النســاء في األعراس 

والمناسبات االحتفالية األخرى. 
ــين  ــرى الخمس ــاالت الذك ــوج احتف لتت
لتأســيس الدولــة مــع موكــب عيــد االتحــاد 
الخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
الــذي يضــم عــروض المشــي على الســيقان 

الخشــبية المدهش. 

أعلــن مركــز دبي للســلع المتعددة، عن اســتضافة مؤتمــر دبي للماس 
يــوم ٢١ فبرايــر ٢٠٢٢ فــي فنــدق أتالنتــس النخلــة بدبــي. ويشــارك فــي 
المؤتمــر مجموعــة واســعة مــن الخبــراء المتخصصيــن فــي قطــاع الماس 

لمناقشــة عــدد مــن المواضيــع المهمــة والمتعلقة بمســتقبل القطاع.
ــي مــن  ــي نجحــت بالتعاف ويعــد قطــاع المــاس مــن القطاعــات الت
تداعيــات أزمــة كوفيــد-١9، وتســجيل ارتفــاع ملحــوظ فــي مســتويات 
الطلب واألســعار. وتشــمل فعاليات المؤتمر عقد سلسلة جلسات حوارية 
لمناقشــة أســباب هــذا التعافــي، وتســليط الضــوء علــى الطابــع المتغيــر 
لســلوكيات المســتهلكين، والمخاطر والفرص المتاحة أمام شركات الماس 
خــالل األعــوام المقبلة، والســبل المتاحة لبناء زخــم إيجابي بهدف تعزيز 

الحضــور القــوي لقطــاع المــاس بأكمله.
وفــي هــذه المناســبة، قــال أحمــد بن ســليِّم، الرئيــس التنفيــذي األول 
والمديــر التنفيــذي لمركــز دبــي للســلع المتعــددة ورئيس مجلــس إدارة 
بورصــة دبــي للمــاس: »لــم يقتصــر أداء قطــاع المــاس العالمــي علــى 
التعافــي مــن تداعيــات األزمــة الصحية فحســب، وإنما شــهد عــودة قوية 
بزخــم متجــدد لتقديــم أداء تجاوز جميــع التوقعات. لقــد بلغت مبيعات 
المجوهــرات فــي الواليــات المتحــدة نحــو 7.٣ مليــار دوالر فــي أكتوبــر 
وهــو رقــم قياســي للشــهر، وكمــا بلغــت صــادرات المــاس المصقــول في 
الهنــد أعلــى مســتوى لهــا منــذ أربــع ســنوات خالل شــهر نوفمبر، وتشــير 
جميــع المؤشــرات إلــى أداء قــوي للغاية في شــهر ديســمبر. ومن الجدير 
بالذكــر أن بورصــة دبــي للمــاس أيضــًا ســجلت مبيعات قياســية من خالل 
المناقصــات التــي أجريــت فيهــا. كمــا نجــح مركز دبــي للســلع المتعددة 
بترســيخ عالقاته المتنامية مع قطاع الماس اإلســرائيلي بهدف دعم تجارة 
الماس اإلقليمية ودعم نمو قطاع تجارة الماس على المســتوى العالمي”.
وأضــاف قائــاًل: »بعــد النجــاح الالفــت الــذي حققته النســخة الســابقة 
مــن مؤتمــر دبــي للمعــادن الثمينة، والذي شــهد مشــاركة غير مســبوقة؛ 
قمنا بإعداد برنامج مخصص ورفيع المســتوى اســتعداداً الستضافة مؤتمر 
دبــي للمــاس في شــهر فبراير المقبــل. ويعد المؤتمر من أهــم الفعاليات 
فــي القطــاع، حيــث يقــام بمشــاركة نخبــة مــن أشــهر الخبــراء العالميين 
المتخصصيــن بقطاع الماس في دبي لمناقشــة مســتقبل القطــاع، وتعزيز 

حضــور اإلمــارة كمركــز عالمــي رائد فــي القطاع”.
وســُتعقد سلســلة من الجلســات الحوارية والفعاليات رفيعة المستوى 
والمتخصصــة بالقطــاع علــى مــدار أســبوع كامل فــي دبي، وتبــدأ بانعقاد 
اجتماع مجلس الماس العالمي في يوم ٢٠ فبراير المقبل. كما سيستضيف 

مؤتمــر دبــي للمــاس حفل عشــاء خاص لتوزيــع جوائز عالــم المجوهرات 
الــذي تنظمــه شــركة إنفورمــا ماركتــس جوليــري، ويهــدف إلــى تكريــم 
المســاهمات المتميــزة فــي مجــال تطويــر قطــاع المــاس والمجوهــرات 

العالمي.
ويستعد معرض دبي للمجوهرات واألحجار الكريمة والتكنولوجيا في 
نســخته االفتتاحيــة، والتــي تقــام بدعــم من مركــز دبي للســلع المتعددة 
كشــريك رســمي، ألن يصبــح مــن أبــرز المنصات فــي قطــاع المجوهرات 
العالمي، وســوقًا متميزة الكتشــاف المنتجات، وإرســاء العالقات المثمرة 
فــي القطــاع، واالطــالع علــى األفــكار الملهمــة. ويقــام المعــرض بيــن 
يومــي ٢٢-٢٤ فبرايــر المقبــل فــي مركــز دبــي التجاري العالمــي، ويجمع 
تحــت مظلتــه الباعــة والمشــترين للتــداول واستكشــاف الفــرص التجارية 
الجديــدة فــي دبــي. بينمــا يســتضيف بــرج المــاس اجتماعــات رؤســاء 
االتحــاد العالمــي لبورصــات المــاس واالتحــاد الدولــي لمصنعــي المــاس 

فــي يومــي ٢٤ و٢5 فبرايــر.

العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق 7 ديسمبر ٢٠٢١م14

اقتصاد

دبي - الوطن

دبي - الوطن
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العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢١م04

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 
أن المسؤولية المجتمعية تشكل أحد الدعائم 
الرئيسية في خطط التنمية االجتماعية المستدامة، 
التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، في  مجلس 
تمكين مجتمع متماسك ومسؤول من خالل 
إيجاد منظومة متكاملة تبرز الدور االستراتيجي 
للقطاع الخاص لدعم الخطط التنموية الشاملة 

إلمارة دبي.
جاء ذلك خالل اجتماع المجلس التنفيذي 
إلمارة دبي الذي ترأسه سموه أمس االثنين في 
مقر »إكسبو ٢٠٢٠ دبي«، بحضور سمو الشيخ 
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
المالية، النائب األول لرئيس المجلس التنفيذي، 
حيث اعتمد المجلس عدداً من السياسات التي 
تصب في تعزيز مساهمة الشركات الوطنية 
اإلماراتية والقطاع الخاص في ميادين المسؤولية 
المجتمعية، وجودة البنية التحتية في اإلمارة.

وقال سمو ولي عهد دبي: »يعكس تبّني 
المؤسسات لثقافة المسؤولية المجتمعية، رؤية 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
في تحقيق منظومة اجتماعية متكاملة، قوامها 
التعاون وخدمة الوطن والمجتمع، وتفعيل شراكة 
فّعالة بين القطاعين الخاص والعام وكذلك القطاع 
غير الربحي للوصول لتأثير اجتماعي إيجابي 
مباشر.. ميادين العطاء متوفرة ومفتوحة أمام 
الجميع وأبرزها المسؤولية المجتمعية التي تشّكل 
عهداً مستمراً بين الشركات والمجتمع الذي 
تنمو فيه، والخطط التنموية تكتمل بالتعاون 
والتنسيق الكامل مع القطاع الخاص، شريكنا 
االستراتيجي الذي لطالما كانت له إسهاماته 
الملموسة في خدمة مجتمعنا.. وجهود شركاته 

ومؤسساته في هذا المجال ستظل دائمًا محل 
كل تقدير«.

وأضاف سموه: »لقد أثبتت مؤسسات عديدة 
من القطاع الخاص على مدى سنوات طويلة 
أنها جديرة بتحمل المسؤولية، وأقرب مثال 
لدينا تعاون القطاع الخاص مع حكومة دبي 
خالل جائحة »كوفيد١9« عبر صندوق التضامن 
القطاع  بلغت مساهمات  المجتمعي والذي 
الخاص فيه أكثر من ٣5٦ مليون درهم، فالجميع 
شركاء في خدمة الوطن والمجتمع، وفكرة 
العطاء راسخة بين شركاتنا الوطنية والقطاع 
الخاص وهي جزء من مسؤوليتها المجتمعية، 
فهي عمل مؤسسي مستدام يعمل على إحداث 

تغيير ملموس بين أفراد المجتمع«.
وتركز سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات 
والمنشآت الخاصة في دبي على دور المسؤولية 
المجتمعية في التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
بهدف تحفيز الشركات الخاصة في المساهمة 
في مشاريع تطوير وتنمية المجتمع وتوجيه 
مساهمات المسؤولية المجتمعية وفق أولويات 
أجندة العمل الحكومي، لتمكين مجتمع متماسك 
ومسؤول وتوفير مستوى معيشي أفضل لجميع 

أفراد المجتمع.
وقد قامت هيئة تنمية المجتمع خالل تطوير 
السياسة بإشراك المعنيين من القطاعين العام 
للوقوف  الربحية  غير  والمؤسسات  والخاص 
على توقعاتهم، حيث بّينت دراسات استطالع 
تنوع  وجود  الجهات  لهذه  االجتماعي  األثر 

من  الخاصة  الشركات  ومساهمات  ألوجه 
المجتمعية، وأن ٦٧% من  المسؤولية  خالل 
الشركات أسهمت في مجال التعليم، و٦٣% 
من الشركات ركزت مساهماتها في مجاالت 
البيئة، بينما ذهبت نسبة ٦٣% من مساهمات 

الشركات إلى تمكين أصحاب الهمم.
وبهدف الترويج والتشجيع على استخدام 
وسائل النقل الجماعي وتوفيرها، وتأكيد نقاط 
التواصل بين مختلف وسائل المواصالت، وكذلك 
تجربة  لتعزيز  فيها  والسالمة  األمان  سبل 
التنفيذي خطة  المجلس  اعتمد  المتعاملين، 
التنقل المشترك وسياسة السكوتر الكهربائي 
الداعمة لها، حيث ُتعنى الخطة برحلة الفرد من 
الميل األول ثم استخدام وسائل النقل المختلفة 
التي تقدمها هيئة الطرق والمواصالت في إمارة 

دبي للوصول إلى الميل األخير من الرحلة.
وتهدف خطة التنقل المشترك إلى المساهمة 
الجماعي  النقل  رحالت  نسبة  تحقيق  في 
إجمالي  من   %٣5.5 حوالي  إلى  والمشترك 
النقل المستدام في اإلمارة حتى العام ٢٠٢٦، 
من خالل تشغيل وتقنين الوسائل المتعددة 
للتنقل المشترك، وتعزيز التكامل مع منظومة 
النقل الجماعي، وتحسين تجربة المستخدم 
وتعزيز السالمة واالستدامة البيئية، باإلضافة 
إلى المرونة في توفير وسائل وخدمات جديدة 

من خالل القطاع الخاص.
وقد بدأت هيئة الطرق والمواصالت بالتشغيل 
التجريبي لعدد من المبادرات التي تدعم هذه 
الخطة، ومنها استخدام السكوتر الكهربائي لكونها 
وسيلة تنقل مالئمة لبنية دبي التحتية، حيث بينت 
استطالعات الرأي 8٢% نسبة الرضا الستخدام 
هذه الوسيلة للمستخدمين القاطنين في عدد 
من المناطق الحيوية في دبي، حيث وصلت 
أعداد الرحالت إلى ٣9٠ ألف رحلة خالل الفترة 

من أكتوبر ٢٠٢٠ إلى يونيو ٢٠٢١. وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس 
التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي 
للمستقبل، أهمية الدور الرئيسي والمؤثر الذي 
يضطلع به القطاع الخاص في دعم مسيرة 
التنمية الشاملة في دولة اإلمارات وفي إمارة 
دبي، انطالقًا من عالقة الشراكة التي توطدت 
بين القطاعين الحكومي والخاص على مدار 
العقود الخمسة الماضية حيث قّدم األخير 
نموذجاً ُيحتذى به في استيعاب حجم المسؤولية 
الملقاة على عاتقه تجاه الوطن، والحرص 
األكمل  الوجه  على  بالتزاماتها  الوفاء  على 
للمساهمة في الوصول بدولة اإلمارات إلى 
 مراتب أعلى من التميز في مختلف المجاالت.

ونّوه سموه بما تعّوله عليه الدولة من آمال 
االستعداد  في  الخاص  القطاع  على  كبيرة 
للخمسين عاماً المقبلة مع توفير كافة المقّومات 
الداعمة إلنجاح دوره وتمكينه من االضطالع 

بمسؤوليته على النحو األمثل.
النموذجية  »الشراكة  سموه:  وقال 
والمزدهرة بين الحكومة والقطاع الخاص 
تعزز قدرتنا على تحقيق مزيد من النجاحات 
النوعية في كافة المجاالت.. وتكامل أدوارهما 
يمثل ركيزة أساسية لمرحلة جديدة من التنمية 

االقتصادية والمجتمعية«.
في  الخاص  القطاع  بدور  سموه  وأشاد 

مجال التوطين وإتاحة المجال أمام الكفاءات 
الوطنية للمشاركة في شتى ميادين العمل، 
مشدداً على أهمية إسهامه في تأهيل الكوادر 
اإلماراتية وإمدادهم بمقّومات التميز، بما يخدم 
توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل، 
المواطنة  للكوادر  التنافسية  الكفاءة  ورفع 
وتمكينهم من شغل مختلف الوظائف في 

مؤسسات القطاع الخاص.
جاء ذلك خالل لقاء سمو ولي عهد دبي نحو 
٣٠٠ من الكوادر اإلماراتية التي تم توظيفها 
مؤخراً في شركة ماجد الفطيم في إطار برنامج 
»نافس«، البرنامج الحكومي االتحادي لرفع 
الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، خالل 
الحفل الذي نظمته الشركة في مقر »إكسبو 
٢٠٢٠ دبي« للترحيب بالموظفين الجديد، 
بحضور سعادة غنام المزروعي، األمين العام 
لمجلس تنافسية الكوادر اإلماراتية وآالن بجاني، 
الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، وعدد 

من قيادات مجموعة ماجد الفطيم.

وهّنأ سموه الموظفين الجدد متمنيًا لهم 
كل التوفيق في مهامهم ومسؤولياتهم، وداعيًا 
إياهم إلى تقديم القدوة في تأكيد قيمة مشاركة 
الكادر الوطني وقدرته على إضافة بصمات 
إيجابية واضحة كل في مجال عمله، وأن 
يكونوا دائمًا نماذج ُتحتذى في االلتزام المهني 
والتميز والسعي الدائم للتفوق والمشاركة 
اإليجابية باألفكار المبدعة الداعمة لتطوير 

العمل ورفع مستوى كفاءته.
التذكارية  الصور  لسموه  اُلتقطت  وقد 
مع الفوج األول من الكوادر اإلماراتية التي 
للتوظيف في مناصب  وقع عليها االختيار 
الفطيم. ماجد  مجموعة  ضمن   متنوعة 

وكانت حكومة اإلمارات قد أطلقت برنامج 
»نافس« في شهر سبتمبر من العام الجاري 
ضمن الحزمة الثانية من »مشاريع الخمسين« 
بهدف بناء مجمع من الخبرات والكوادر الوطنية 
المؤهلة لاللتحاق بمؤسسات القطاع الخاص 
في دولة اإلمارات ضمن مختلف المجاالت 
الحيوية، وتشجيع ثقافة االبتكار والعمل الحر 
وريادة األعمال، وتمكين القطاع الخاص بوصفه 
المحرك الرئيس لالقتصاد الوطني، وجذب 
الكفاءات المواطنة وأصحاب المواهب وفتح 
قنوات التواصل بينهم وبين مؤسسات القطاع 
الخاص بما يسهم في زيادة مشاركة المواطنين 

في سوق العمل اإلماراتية.وام

برئاسة حمدان بن محمد وحضور مكتوم بن محمد

»تنفيذي دبي« يعتمد سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات الخاصة
التقى كوادر إماراتية وظفتهم شركة »الفطيم« في إطار برنامج »نافس«

حمدان بن محمد: الشراكة المزدهرة بين الحكـومة والقطاع الخاص ركيزة أساسية لمرحلة جديدة من التنمية

حمدان بن محمد خالل لقائه الكوادر اإلماراتيةحمدان بن محمد خالل ترؤسه االجتماع بحضور مكتوم بن محمد

سموه يشيد بدور مؤسسات 
القطاع الخاص في مجال 

التوطين وفتح المجال أمام 
الكفاءات الوطنية

حمدان بن محمد: تبّني المؤسسات 
لثقافة المسؤولية المجتمعية 

ترجمة لرؤية محمد بن راشد نحو 
منظومة اجتماعية متكاملة

محمد الشرقي يشهد تخريج دفعة »رواد اإلبداع في عام الخمسين« بجامعة الفجيرة

عمر العلماء يزور جناح إيطاليا في »إكسبو 2020 دبي«

ــن حمــد   أكــد ســمو الشــيخ محمــد ب
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة دور العملية 
التعليميــة في نهضة الــدول وتقدمها الذي 
يقــوم علــى بنــاء اإلنســان وتطويــر العقــل 
واســتثمار قدراتــه، مشــيرًا إلــى توجيهــات 
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد 
ــم  ــى حاك ــس األعل ــو المجل ــرقي عض الش
الفجيرة بأهمية دعم المؤسسات التعليمية 
وحملة الشهادات العليا لدورهم المحوري 
 في تحقيق مسيرة التنمية الشاملة للدولة.
جــاء ذلــك خــالل تكريــم ســموه خريجــي 
دفعــة »رواد اإلبــداع فــي عام الخمســين« 
فــي جامعــة الفجيــرة علــى مســرح وزارة 
الثقافــة وتنميــة المعرفــة بالفجيرة، حيث 
كرم سمّوه ١١١ خريجًا وخريجة من حملة 
الماجســتير فــي تخصــص إدارة األعمــال، 

و٢٠٠ خريــج وخريجــة مــن برنامجــي 
البكالوريــوس والدبلــوم.

وأشــار ســمو ولــي عهــد الفجيــرة إلــى 
مســاعي اإلمــارة وحرصها على تبني أفضل 
النظــم التعليميــة والكــوادر األكاديمية في 
تطويــر قطــاع التعليــم العالــي، وتســخير 
كافــة اإلمكانيــات والمــوارد لرفــع كفــاءة 
المؤسســات التعليميــة وتعزيــز دورها في 
ــب  ــي تواك ــة الت ــارف العلمي ــر المع توفي
التطــورات العالميــة وتحقــق مؤشــرات 

تنافســية فــي مجــال التعليــم العالــي.
وألقــى معالــي ســعيد محمــد الرقبانــي 
رئيــس مجلس أمناء جامعــة الفجيرة كلمًة 
شــكر فيهــا اهتمــام صاحب الســمو الشــيخ 
حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلس 
حاكــم الفجيرة ودعم ســمو الشــيخ محمد 

ــرة  ــد الفجي ــي عه ــن حمــد الشــرقي ول ب
لقطــاع التعليــم العالــي فــي االمــارة، كمــا 
وّجــه الخريجيــن بضــرورة متابعــة التعلــم 
واســتثمار الطاقــات وبنــاء الطموحات نحو 
المزيــد مــن المشــاريع المســتقبلية البّناءة 
التــي تســهم فــي دعــم إنجــازات الدولــة 

وتواكــب مســيرتها النهضوية.
ــد  ــي حمي ــج معال ــل التخري حضــر حف
القطامــي نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء 
جامعــة الفجيــرة وســعادة ســالم الزحمــي 
مديــر مكتــب ســمو ولــي عهــد الفجيــرة، 
ــة  ــر جامع ــه مدي ــور ســامح غوانم والدكت
الفجيرة، وعدد من المديرين والمسؤولين 
فــي الفجيــرة، وطاقــم الهيئــة األكاديميــة 
ــور  ــاء أم ــة وأولي ــي الجامع ــية ف التدريس

ــن. وام ــة الخريجي الطلب

زار معالــي عمــر بــن ســلطان العلمــاء 
وزيــر دولة للــذكاء االصطناعــي واالقتصاد 
ــد،  ــن بع ــل ع ــات العم ــي وتطبيق الرقم
جنــاح إيطاليــا فــي »إكســبو ٢٠٢٠ دبي«، 
ــا  ــي يعرضه ــارب الت ــى التج ــرف عل وتع
الجنــاح المســتوحى مــن مقولــة »الجمال 
يجمــع النــاس«، والــذي يقــع فــي منطقــة 
الفــرص، حيــث كان فــي اســتقباله باولــو 
غليســنتي المفــوض العــام المســؤول عــن 
ــي. ــي إكســبو ٢٠٢٠ دب ــا ف ــاح إيطالي  جن

ــة  ــاء بجمالي ــلطان العلم ــر س ــاد عم وأش
تصميــم الجنــاح اإليطالــي ومــا يقدمه من 
تجربة استثنائية من خالل األفكار الريادية 
واإلبداعــات التــي يســتعرضها، معربــا عن 
إعجابــه بالمواهــب التي صممــت الجناح.

واطلــع وزيــر دولــة للــذكاء االصطناعي 
واالقتصــاد الرقمــي وتطبيقــات العمل عن 
ُبعــد، خــالل الزيــارة، علــى أقســام الجناح 
الــذي تــم تصميمــه باالعتمــاد علــى مــواد 
صديقــة للبيئــة، والــذي يربــط الجمهــور 
ــداع،  ــة واإلب ــال والمعرف ــون والجم بالفن
ويعكــس فــي الوقــت ذاتــه الحضــارة 
ــي  ــور التكنولوج ــة والتط ــة الغني اإليطالي
الكبيــر الــذي تشــهده إيطاليا فــي مختلف 

المجــاالت.
وُصمــم الجنــاح اإليطالــي الــذي يشــغل 

مســاحة ٣5٠٠ متــر مربــع بارتفــاع ٢5 
لســفن  هيــاكل   ٣ صــورة  فــي  متــرا، 
مقلوبــة، تغطــي ســقف المبنــى، منتصبــة 
ــا  ــل كل منه ــة، يحم ــدة طويل ــوق أعم ف
ــة،  ــا الثالث ــم إيطالي ــوان عل ــن أل ــا م لون
األخضــر واألبيــض واألحمــر، وتبــدو مــن 
 أعلــى مثــل زهرة بثــالث بتــالت متفتحة.

ويهــدف التصميــم، فــي شــّقه الخارجــي، 
إلــى االحتفــاء بالمستكشــفين اإليطالييــن، 

ــوا علــى مــدى قــرون البحــار  الذيــن جاب
البعيــدة واألراضــي المجهولــة، مؤسســين 
لجملة من االتصــاالت والعالقات الجديدة 
مــع مجتمعــات نائيــة وحضــارات فريــدة، 
أمــا مــن الداخل، فيــروي التصميــم حكاية 
عــن جمــال إيطاليــا الــذي رســمت معالمه 
التبادالت واالتصاالت المعرفية واإلبداعية 
والفنيــة المختلفــة مع الشــعوب واألقاليم 

وام األخرى. 

محمد الشرقي خالل حضوره تخريج الدفعة

ولي عهد عجمان يتفقد مشروع »مجمع الخمسين« السكني للمواطنين في منطقة الحليو 1

مكتوم بن محمد يستقبل الرؤساء التنفيذيين لشركة 
»نيسان موتورز« في مقر »إكسبو 2020 دبي«

تفقــد ســمو الشــيخ عمــار بــن حميــد 
النعيمــي ولــي عهــد عجمــان مشــروع 
»مجمــع الخمســين« الســكني الخــاص 
بالمواطنيــن ذوي الدخــل المحــدود الــذي 
ــذًا لتوجيهــات صاحــب الســمو  جــاء تنفي
الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي عضــو 
المجلــس األعلى حاكم عجمان في منطقة 
الحليــو ويضم ٢٠ مســكنًا بتكلفــة اجمالية 
تبلــغ ٢5 مليــون درهــم وتــم االنتهــاء من 
تنفيــذه فــي منطقــة الحليــو ١ وتوزيعهــا 
علــى مســتحقيها مــن المواطنيــن حســب 

اشــتراطات مكتــب شــؤون المواطنيــن .
رافــق ســموه خــالل الجولــة التفقديــة 
الشــيخ عبــداهلل بــن ماجــد النعيمــي مدير 
عــام مكتــب شــؤون المواطنيــن وســعادة 
عبدالرحمــن محمــد النعيمــي مديــر عــام 
دائــرة البلديــة والتخطيــط وســعادة مريم 
المعمري المدير التنفيذي لمكتب شــؤون 
ــى المشــروع  ــن والمشــرفين عل المواطني

وعــدد مــن كبــار المســؤولين.
واســتمع ســمو الشــيخ عمار بــن حميد 
النعيمــي ومرافقــوه إلــى شــرح واف مــن 
ــدم  ــث ق ــروع حي ــى المش ــن عل القائمي
المهنــدس الشــيخ أحمــد بــن ســلطان 
النعيمــي المشــرف العــام علــى المشــروع 
من قبل دائرة البلدية والتخطيط في بداية 
الجولــة التفقديــة حــول اهميــة مثــل تلك 
المشاريع وتفاصيل المساكن والتي اقيمت 

كل واحــدة منهــا علــى مســاحة إجماليــة 
555 متــرًا مربعــًا ومســاحة بنــاء تبلغ ٢٧٢ 
متــرًا مربعــا ويتكون المســكن الواحد من 
طابقيــن ويضــم أربع غــرف األرضــي منها 
يشــتمل علــى غرفــة نــوم ومجلــس وصالة 
للضيــوف ومطبــخ وغرفــة خادمــة بينمــا 
يضــم الطابــق الثانــي ثــالث غــرف إضافــة 
إلى صالة رئيســية كما تم تزويد المســاكن 
بمواقــف ســيارات وبنظــام مراقبــة ذكــي 
 ونظــام حصنتــك خــاص بالدفــاع المدنــي.

ــد  ــن حمي ــار ب ــيخ عم ــمو الش ــاد س وأش
الكريمــة  المبــادرة  بهــذه  النعيمــي 
لصاحــب الســمو حاكــم عجمــان.. مؤكــدًا 
كثيــرة  مبــادرات  صاحــب  ســموه  أن 
تستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود 

والمســتحقين منهــم.
وقــال ســموه إن هــذه المكرمــة تأتــي 
هديــة للمواطنيــن بمناســبة عيــد االتحــاد 
الخمســين وحرصــًا مــن صاحــب الســمو 
حاكــم عجمان علــى توفير العيــش الكريم 
والمســكن اآلمــن ألبنــاء اإلمــارة وتأكيــدًا 
ــر المســاكن المناســبة  ــة توفي ــى أهمي عل
للمســتفيدين  وتســليمها  للمواطنيــن 
بهــدف تعزيــز وتحفيــز  والمســتحقين 
ــة فــي  المواطــن علــى المســاهمة الفعلي
بنــاء وطــن زاهــر ومتميز كما أراد ســموه 
منــذ توليــه القيــادة فــي إمــارة عجمــان.

وتقــدم ســموه بالشــكر والتقديــر لــكل 

مــن أســهم وأشــرف علــى المشــروع مــن 
دوائــر ومهندســين ومقاوليــن.

من جانبه أكد الشــيخ عبداهلل بن ماجد 
النعيمــي أن دعــم صاحــب الســمو حاكــم 
عجمان للعديد من المبادرات والمشــاريع 
اإلنســانية وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ 
ــى  ــد النعيمــي يهــدف إل ــن حمي عمــار ب
ــي  ــن ف ــاة الكريمــة للمواطني ــر الحي توفي

ــارة عجمان. إم
وقــال إن هذا المشــروع يأتي انســجاما 
مــع توجيهــات ســموه وحرصه علــى دعم 
وخدمــة األســر المتعففــة والمســتحقة 
ــعيدة  ــاة الس ــدات الحي ــر كل ممه وتوفي
لهــم وتقديــم كل االحتياجــات للمواطنين 
مضيفــا أن مكتــب شــؤون الموطنيــن كان 
وســيبقى أحــد المراكــز التــي يحمــل على 
عاتقــه مســؤولية العمــل علــى توفير حياة 
ومعيشــة كريمــة بطــرق فعالــة ومبادرات 
تقــدم لهــم العون والمســاعدة.. مؤكدًا أن 
هنــاك العديــد مــن المبادرات والمشــاريع 

تخــص األســر ذات الدخــل المحــدود.
وكــرم ســمو الشــيخ عمــار بــن حميــد 
النعيمــي فــي ختــام الجولــة كاًل مــن 
دائــرة البلديــة والتخطيــط وشــركة الغانم 
للمقــاوالت ولمعالي للمقاوالت والمكتب 
الهندســي Aj design  المشــرف علــى 
المشــروع تقديــرًا علــى مســاهمتهم فــي 
تنفيــذ المشــروع في الوقــت المحدد. وام

اســتقبل ســمو الشــيخ مكتوم بن محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي 
نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير المالية، 
صبــاح أمــس االثنيــن الرؤســاء التنفيذييــن 
لشــركة »نيسان موتورز« الشريك الرسمي 
لقطاع السيارات في »إكسبو دبي ٢٠٢٠«.
فقــد اســتقبل ســموه فــي مبنــى القــادة 
فــي »إكســبو ٢٠٢٠ دبي«، اشــواني غوبتا، 
الرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي شــركة 
»نيســان«، وغييــوم كارتييه، رئيس منطقة 
أفريقيــا والشــرق األوســط والهنــد وأوروبا 
وأوقيانوســيا فــي الشــركة، وفريدريــك 
كينيتــس، نائــب رئيــس المنطقــة لشــؤون 

الشركات.
وأثنــى ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم خــالل اللقــاء علــى 
دور القطــاع الخــاص كشــريك رئيســي في 
مســيرة التنميــة االقتصاديــة على مســتوى 
الدولة، وحرص القيادة الرشيدة على تهيئة 
كافــة الظــروف التــي تســمح للمؤسســات 
الوطنيــة والعالميــة بالمشــاركة اإليجابيــة 
فــي دفع مســيرة التطوير االقتصــادي، في 
ضــوء الشــراكة الممتــدة منــذ عقــود بيــن 
القطاعيــن الحكومي والخــاص في مختلف 

المجاالت.
ــات  ــدور المؤسس ــموه ب ــاد س ــا أش كم

العالميــة فــي رســم مالمــح المســتقبل 
ــر خدمــات ومشــروعات  مــن خــالل توفي
األولــى  بالدرجــة  تهــدف  ومبــادرات 
لخدمــة وراحــة اإلنســان ضمــن مختلــف 
القطاعــات المســتقبلية، وهــو مــا اجتمــع 
العالــم مــن أجلــه فــي »إكســبو ٢٠٢٠ 
ــه رؤى  ــن أجنحت ــع بي ــذي يجم ــي« ال دب
المســتقبل. نحــو  دولــة   ١9٢  وأفــكار 
حضــر اللقــاء معالي ريم الهاشــمي، وزيرة 
دولة لشــؤون التعاون الدولي المدير العام 
لـ«إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، والدكتــورة أمينــة 
الرستماني، عضو مجلس اإلدارة- مجموعة 

عبدالواحد الرستماني. وام

عمار النعيمي خالل تفقده المشروع

مكتوم بن محمد خالل استقباله الرؤساء التنفيذيين لشركة »نيسان موتورز«

عمر العلماء خالل زيارته الجناح
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لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤٩١٢١٧٩/ ٠٥٠

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

٠٣ -٧٨٤٩٦١٦ فاكس:    ٠٣ -٧٦٥٥٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
٠٤ -٣٩٥٧١ ١ ١ فاكس:     ٠٤ -٣٩٥٧٠٠٠ هـاتف:   دبي:  مكتب 
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رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، 
ــي« والرابعــة  ــادات دب ــى مــن برنامــج »قي ــج الدفعــة األول لتخري
ــًا للعمــل  ــدًا قوي ــرة«، يشــكل راف ــادات المؤث مــن منتســبي »القي
الحكومــي فــي الدولــة، ويؤكــد حــرص القيــادة علــى بنــاء أجيــال 
مــن القيــادات الفاعلــة، فاألهــداف الكبــرى والتطلعــات المشــروعة 
تحتــاج إلــى جهاز حكومي متفــرد ومتميز بكــوادره وقدراته، حيث 
إن اإلدارة فــي وطننــا فــن ونهــج مــرن ال يعــرف الجمــود ويجيــد 
ــك،  ــع واستشــراف المســتقبل والعمــل وفــق كل ذل محــاكاة الواق
ــادات الشــابة  ــال مــن القي ــاء أجي ــادة لبن ــت نظــرة القي ــك كان لذل
تجســيد لقــراءة دقيقــة وفكــر متقــدم تنعــم بــه دولتنــا فــي ظــل 
رؤى واســتراتيجيات القيــادة الرشــيدة وحرصهــا علــى بنــاء اإلنســان 
المؤمــن بوطنــه والقــادر علــى رفــد تنميتــه والقيــام بجميــع األدوار 
المطلوبــة منــه، ألن التطــور يحتــاج إلــى الحداثــة وأهميــة إقــدام 
الشــباب علــى التمكــن والعمــل واالســتفادة مــن البرامــج المعــدة، 
وهــو مــا أكــده صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 
بالقــول: »خــرج المركــز 8٠٠ قيــادي إماراتــي خالل ١8 عامــًا، منهم 
الــوزراء والــوكالء ومــدراء العمــوم ومــدراء الشــركات.. وسأســتمر 
فــي ذلــك ألننــا نحتــاج إلــى أفــكار جديدة ودمــاء جديــدة كل يوم.. 
أدعــو الشــباب للتســجيل في الدفعــة الجديدة«، وقول ســموه الذي 
يبيــن نهــج قيادتنــا: »صناعــة القيــادات عمليــة متواصلــة.. وهــي 

الضمــان الرئيســي الســتدامة المســيرة«.
ال يحتــاج اإلنســان إلــى عنــاء كبيــر لمعرفــة ســر مــا يتمتــع بــه 
شــباب اإلمــارات مــن قــدرات متفــردة وإمكانــات هائلــة وعزيمــة ال 
تعــرف الحــدود، وهــم يقومــون بواجبهــم التــام فــي كافــة المواقــع 
والمراكــز، فمــا حققــوه مــن إنجــازات فريدة قلمــا نجد نتاجــًا مماثاًل 
لهــا فــي مــكان آخــر خيــر دليــل علــى مــدى الرعايــة التــي يحظــون 
بهــا، فهــم ينعمــون فــي ظــل اهتمــام ومتابعة القيــادة الرشــيدة بكل 
مقومــات التمكيــن ليكونــوا علــى مــا هــم مــن ثــروة للوطــن الــذي 
قــدم لهــم كل مــا يلــزم ليبدعــوا ويكونــوا أصحــاب النجاحــات فــي 
ــه  ــم تســليحهم ب ــة، فضــاًل عمــا يت أعقــد المجــاالت وأكثرهــا أهمي
مــن مختلــف أنــواع العلــوم ومدهــم بالــروح الالزمــة دائمــًا بأنهــم 
يســتطيعون فعــل المســتحيل لتعزيــز موقــع اإلمــارات، وال شــك أنهم 
ــًا حجــم  ــون تمام ــم يدرك ــم بوطنه ــم وارتباطه ــًا مــن أصالته انطالق
األمانــة التــي يحملونهــا بــكل شــجاعة لتســتمر المســيرة المشــرفة 
وليكونــوا علــى قدر الطموحات المأمولــة، فضاًل عن البرامج والخطط 
ــن  ــزم م ــا يل ــكل م ــباب ب ــد الش ــدف لم ــي ته ــتراتيجيات الت واالس
ــة زمنهــم المتســارع والتعامــل معــه مــن  قــدرات وطاقــات لمواكب

خــالل تحويــل كل تحدياتــه إلــى فــرص يتــم البنــاء عليهــا.
فــي وطننــا صناعة القيادة نهج وطني راســخ ومســتمر ومتواصل 
وال يقتصــر علــى فتــرات محــددة، ومدرســة تتميــز بهــا اإلمــارات 
وبالتالــي فــإن األجيــال التــي يتــم تخريجهــا عمليــة مســتدامة، ألن 
العالــم المتغيــر يحتــاج رؤى الجميــع مــن إمكانــات وخبــرات يتــم 
تســليح الشــباب بهــا فهــم الثــروة األغلــى وعزيمــة المســيرة نحــو 
مســتقبل يســتعد لــه الجميــع، وباتــوا قــدوة من خالل مــا يحققونه 
ومــا يشــكلونه مــن وجــه حضــاري مشــّرف لوطــن أثبتــوا بوعيهــم 

وتمكنهــم أنهــم رهانــه الرابــح دائمــًا وأبــدًا.
ــى  ــادرون عل ــاء المخلصــون الق ــه األوفي ــم يصنع مســتقبل األم
إحــداث التغييــر اإليجابــي وصناعــة الفــارق فــي التنافســية علــى 
المســتوى العالمــي، وفــي ظــل قيادتنــا نثــق أن شــبابنا أهــل لهــا 
وســيقدمون كل مــا يثبــت أنهــم علــى قــدر المهــام والــرؤى التــي 

يتــم إعدادهــم لهــا.

ال تــزال الواليــات المتحــدة تكافح 
للتغلب على المشكالت التي يطرحها 
إنكار الرئيس الســابق دونالد ترمب، 
المستمر، حقيقة أن فيروس »كوفيد 
ــد  ــا. لق ــدا حقيقي ــكل تهدي ١9« يش
تعطــل عمل مســؤولي الصحة العامة 
ألغــراض سياســية، مــا أدى إلــى قــدر 
كبير من االرتباك »واألخبار المضللة« 
فــي نشــر المعلومــات المهمــة عندما 

يتعلــق األمر بمكافحــة الجائحة.
لقــد أصبــح إرث ترمــب، المتعلق 
برســائله المتضاربــة، نقطــة الضعــف 
الرئيســة فــي االســتجابات األمريكيــة 
ــك ضــد  ضــد الجائحــة، بمــا فــي ذل
متحــور أوميكرون. فــي غيابه، كانت 
ستحظى الواليات المتحدة بأكبر عدد 
مــن األشــخاص الملقحيــن، وســيكون 
ــتعداد  ــى اس ــاس عل ــن الن ــد م عدي
إلجــراء الفحــوص الطبيــة، فضــال عن 
مقاومة أقل بشــأن ارتداء الكمامات. 
ومــن المفارقات الرهيبــة في أمريكا 
المعاصــرة أن عديــدا مــن األشــخاص 
األقل حماية ضد المتغيرات الجديدة 
هــم أولئــك الذيــن يأخــذون ترمــب 
ــى  ــة عل وآراءه بشــأن الصحــة العام

ــل الجد. محم
في ٢٠٢٠، زعم ترمب وأنصاره أن 
محاربة فيــروس »كوفيد ١9« تقوض 
االقتصــاد ــ على ســبيل المثــال، ألنها 
شــملت عمليــات اإلغــالق. كان هــذا 
ــق  ــم تغل ــا. ل ــا تمام ــق خاطئ المنط
ــر  ــا بأم ــة أبوابه االقتصــادات المحلي
مــن المحافظيــن إال عندمــا امتــأت 
ــن  ــى المصابي ــفيات بالمرض المستش
بالعــدوى وعجــزت عــن التكيــف مع 
الوضــع. يعــد اكتظــاظ المستشــفيات 
بالمرضــى نتيجــة غيــر مرغــوب فيهــا 
ومــا زال يتعيــن على البلــدان تجنبها 
بــأي ثمــن. إذا لــم تتمكــن خدمــات 
حــاالت الطــوارئ مــن أداء مهمتهــا، 
سيموت الناس بسبب النوبات القلبية 

والحوادث بمعدالت أعلى بكثير. وإذا 
مــا تعطلــت خدمــات رعايــة مرضــى 
ــراءات  ــن اإلج ــا م الســرطان وغيره
ــاس  ــن الن ــدا م ــإن مزي ــة، ف الروتيني

ســيلقون حتفهــم.
خالصــة القــول، هــي أن مكافحــة 
فيروس كورونا المســتجد بقوة وعلى 
نحــو أكثــر جديــة هــي بالضبــط مــا 
ــا  ــه إذا أردن ــام ب ــا القي ــن علين يتعي
تجنب االضطرابــات االقتصادية. يعد 
إغــالق وإعادة فتح االقتصــادات أمرا 
مكلفــا للجميــع. وإضافــة إلــى جميع 
التكاليــف المباشــرة الواضحة، يغذي 
ــات  ــدادات تقلب تعطــل سالســل اإلم
األســعار الكبيــرة، ويبــدو أنــه يســهم 
ــاع معــدالت التضخــم. إن  ــي ارتف ف
ارتفــاع التضخــم بــدوره يجعــل مــن 
الصعــب »أو األكثــر خطــورة« علــى 
البنــك المركــزي أن يدعــم االقتصــاد، 

إذا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك.
ولســوء الحــظ، لــم يتــرك إرث 
ترمــب، أمــام إدارة الرئيــس جــو 
ــتمرار  ــوى االس ــار س ــدن، أي خي باي
في المســار نفســه: الحفاظ على أداء 
دور رعايــة المســنين، وإقنــاع أكبــر 
عدد ممكن من الناس بالحصول على 
التطعيــم، ومواصلــة تحســين توافــر 
االختبــارات عاليــة الجــودة. لكن في 
ــى اإلدارة  الوقــت نفســه، يجــب عل
مواجهــة هــذا اإلرث بشــكل مباشــر. 
تعــد حملــة الجــراح العــام األمريكــي 
فيفيــك مورثــي، ضــد المعلومــات 
المضللــة فــي مجــال الصحــة إحــدى 
المبــادرات الواعدة. لحماية أنفســهم 
واالقتصاد، يحتاج األمريكيون والعالم 
إلــى مزيــد مــن المبــادرات المماثلة.

عــن »االقتصادية الســعودية«

سايمون جونسون
خبير اقتصادي

يــكاد أمــن وســالم العالــم يتعــّرض 
لخطــر داهــم مــن َجــّراء تصاعــد 
ــدة  ــات المتح ــن الوالي ــداث بي األح

ــة. ــيا االتحادي وروس
ــن  ــم أن الصــدام بي ــع يعل والجمي
هذيــن البلديــن يمكــن أن ُيدِخــل 
العالــم فــي مصيــر كارثــي، ال ســيما 

ــة. ــة نووي ــت المواجه إذا كان
ــي  ــد االضطــراب ف ــا يزي ــل م ولع
األجــواء الدوليــة هــو أن أحــدًا غيــر 
قــادر بدقــة علــى تحديــد اتجاهــات 
األحــداث وما إذا كانت تمضي ناحية 
القارعة، أم تعود إلى درب التفاهمات 
ومحاولــة التعايــش المشــترك، ومــن 
ــدة  ــروب ال فائ ــى ح ــة إل ــر حاج غي

منهــا أو طائــل مــن ورائهــا.
ــيرجي  ــام، كان س ــة أي ــل بضع قب
ــة  ــر الخارجي ــب وزي ــوف، نائ ريابك
الروســي، يؤكــد أن التحضيرات لعقد 
قمة بين الرئيســين الروسي فالديمير 
بوتيــن، واألمريكي جو بايدن، ماضية 
علــى قدم وســاق، حتى وإن لم تأخذ 
شــكل اللقاء الرســمي واكتفت باللقاء 
عبــر الدوائــر التليفزيونيــة كمــا جرى 
بيــن »بايــدن« ونظيــره الصيني شــي 

ــج مؤّخرًا. بين
قبــل هــذا اإلعــالن، اهتمــت كثيرًا 
جّدًا الدوائر المعنّية بأحوال العالقات 
ــام  ــارة ويلي األمريكية-الروســية، بزي
بيرنــز، مدير االســتخبارات األمريكية 
الخارجيــة، إلــى روســيا قبــل بضعــة 
ــتفهام  ــة االس ــت عالم ــابيع، وكان أس
ــا، أي  ــي عينه ــهد ه ــة للمش الحاكم
هــل هــي زيــارة لتهدئــة الخواطــر أم 
لالســتعداد لأسوأ الذي لم يأِت بعُد.

علــى جانــب آخــر، تبــدو مالمــح 
ومعالــم الصــراع، الــذي يــكاد يبلــغ 
درجــة النــووي، واضحــة وجلّيــة فــي 

عيــون العالــم برّمتــه.
ــال ال  خــْذ إليــك علــى ســبيل المث
الحصــر مــا بــات ُيعــرف بـ»طلعــات 
مــا قبــل المعركــة«، التــي تقــوم بهــا 
القاذفات االستراتيجية األمريكية عند 

حــدود روســيا.
في الثالث والعشــرين من نوفمبر، 
َم وزيــر الدفاع الروســي ســيرجي  قــدَّ
شــويغو، خــالل مباحثاتــه مــع وزيــر 
خــه،  فنــج  وي  الصينــي،  الدفــاع 
بيانــات جديــدة عن طلعــات الطيران 
االســتراتيجي األمريكــي بالقــرب مــن 

حــدود روســيا.
رصــدت منظومــات الدفــاع الجوي 
الشــهر  طلعــة   ٣٠ نحــو  الروســي 
مــا  التســاؤل:  وبــات  الماضــي.. 
الهــدف مــن تلــك الطلعــات؟ وهــل 
هــي اســتعداد لمعركــة بالفعــل قــد 

ــن؟ ــن الدولتي ــري بي تج
يشــير عدد من الخبراء العسكريين 
واالستخباراتيين إلى أن المناورات لها 
هدفــان رئيســّيان: األول هــو تطويــر 
عمليــات قواتهــم مــن االســتطالع 
ــة  ــى أنظم ــة إل ــار االصطناعي باألقم
االتصاالت والمراقبة األرضية، والثاني 
ــة  هــو فحــص وحســاب وفهــم كيفي
عمــل المنظومــات الروســية المضادة 

والتجّهــز لهــا.
يرى الروس أن الطلعات األمريكية 

ال تعني إال شيئًا واحدًا، وهو التدريب 
علــى توجيــه ضربــة أمريكّيــة نوويــة 

لروســيا من اتجاهين.
العســكري  الخبيــر  يشــير  هنــا 
ألكســندر ميخائيلوفيســكي، إلــى أن 
محــاكاة هجــوم متزامــن مــن الغــرب 
ــي اســتعداد  ــر يعن والشــرق هــو أم
واشــنطن لتعطيل اإلمكانــات النووية 
للجيــش الروســي بالكامــل دفعــًة 
واحــدة، وتجنُّــب تلّقــي ضربة جوية.

تبقــى المنــاورات فــي كل األحوال 
أمــرًا طبيعّيًا، كما يقول العســكريون، 
وإال فــإن مهــارات الطيارين يمكن أن 
تصــدأ مــع مــرور الوقــت.. لكــن غير 
المفهــوم والمثيــر للقلــق والشــك في 
الطلعــات األمريكية األخيــرة هو أنها 
ــن  ــر م ــدد كبي ــن خــالل ع تجــري م
الطائــرات، التــي تعمل فــي اتجاهات 
عــدة فــي وقــت واحــد، األمــر الــذي 
مقلقــًا  يعطــي مؤشــرًا  أن  يمكــن 
ــنطن  ــن واش ــداث م ــات األح لتوجه

إلــى موســكو.
هــل يشــك األمريكيــون فــي نّيــات 

ــر بوتين؟ القيص
أســاطين  أحــد  كتــب  مؤخــرًا 
المحافظيــن الجــدد، جــون بولتــون، 
مستشــار  منصــب  شــغل  والــذي 
ــب  ــة ترام ــي والي ــي ف ــن القوم األم
اليتيمــة، يقــول: »إن الغــرب مخطئ 
اليــوم بشــأن نّيــات الرئيــس الروســي 
بوتيــن، كمــا كان مخطئــًا بشــأن نيــة 
الســوفييت قبل ستين عامًا في كوبا.. 
فعلــى الرغــم مــن النقــاش الموســع 
فــي الغــرب، تبقــى أهــداف روســيا 
غامضــة كما أهداف الرئيســين بوتين 
والبيالروســي ألكســندر لوكاشينكو«.

ــن  ــى أن بوتي ــون« إل يشــير »بولت
يتبــع اســتراتيجية كبيرة فــي »الجوار 
القريــب«، بينمــا يتبــع الغــرب نهًجــا 
فائــق الصغر.. تدرس موســكو فرصها 
فــي »المنطقة الرمادية« بين الحدود 
الشــرقية لحلــف شــمال األطلســي 
وحدود روسيا الغربية.. ال تضم هذه 
ــل  ــا وبيالروســيا، ب ــة أوكراني المنطق
أيضــًا مولدوفا وجمهوريــات القوقاز.

ــا  ــز وجوده ــيا لتعزي ــعى روس تس
فــي البحــر األســود، بــل وبســط 
ــون  ــرى األمريكي ــذا ي ــا، وله هيمنته
أن المشــهد لــن يتوقــف عنــد حــدود 

تهديــد أوكرانيــا، بــل ينســحب أيضــًا 
إلى جورجيــا والدولتيــن األوروبيتين 

ــا. ــا وروماني األطلســيتين، بلغاري
روسيا-بوتين ترى تسارع األحداث 
علــى األرض، ال ســّيما بعــد أن دعــت 
واشــنطن إلى دعــم أوكرانيا في نزاع 

عســكري تراه محتماًل مع روســيا.
وبحسب القناة اإلخبارية األمريكية 
فــإن  إن«،  إن.  »ســي.  الشــهيرة 
ــة  ــال مجموع ــدرس إرس ــنطن ت واش
من المستشارين العسكريين وأسلحة 

حديثــة إلــى أوكرانيــا.
هــذه اإلجــراءات حكمــًا ســوف 
تزيــد مــن كفــاءة الجيــش األوكرانــي 
القتالية، وتمنع روســيا من »عمليات 

عدوانيــة«.
ــذا الوضــع،  ــروس به ــل ال ــن يقب ل
ــه خطــا أحمــر  ــل وســوف يعتبرون ب
يســتوجب الــرّد، فانتشــار مباشــر 
حــدود  علــى  األمريكــي  للجيــش 
روســيا يعتبــر تحّديــًا خطيــرًا يجــب 
عــدم التســامح معــه مــن وجهــة نظر 
العسكريين والسياسيين الروس، األمر 
ــى  ــرى إل ــّرة أخ ــا م ــود بن ــذي يع ال

ــرة الصــدام. دائ
لــن تخلــو َجعبــة روســيا أول األمر 
ــى أوهــام  مــن أوراق رابحــة رّدًا عل
ــال  ــة ح ــة األمريكي ــات النووي الضرب
حدوثهــا، ذلــك أن موســكو تتحســب 
ــر  ــيناريو عب ــذا الس ــل ه ــًا لمث حتم
ا وبحــرًا.. كيــف ذلــك؟ مجاليــن، جــوًّ

أمــا فــي الجــو، فيكفــي النظــر إلى 
ــة الروســية مــن  الترســانة الصاروخي
ــتراتيجية  ــخ االس ــات الصواري منظوم
وتوبــول،  يــارس  مثــل  المتنقلــة، 
ــة  ــية جهنمي ــخ روس ــاك صواري وهن
مــن عّينــة ســارامات، ذات الــرؤوس 

ــددة. ــة المتع النووي
أمــا بحــرًا، فيكفــي الحديــث عــن 
الغواصــات الروســية الكهرومائية من 
طراز بوسيدون، القادرة على إحداث 
تســونامي في شــرق أو غرب الحدود 
األمريكية، مــا يعني أن فكرة الضربة 
األولــى واالنتصــار الســاحق الماحــق 
األمريكــي لــن تحــدث، وربمــا يكــون 
هــذا رادعــًا اســتراتيجّيًا للمخططيــن 

األمريكيين.
ــروس  ــإن ال ــر، ف ــب آخ ــن جان م
يخططــون كذلــك لمواجهــة االنتشــار 

الصاروخــي األمريكي في دول أوروبا 
ــم  ــن حدوده ــرب م ــرقية وبالق الش
الغربيــة، ويــرون أّن هنــاك حالــة 
دول  بعــض  لــدى  تاريخــّي  َعمــاء 
ــظ  ــم َتتَّع ــي ل ــة، والت ــك المنطق تل
ممــا حــدث خــالل الحــرب العالميــة 

ــدا. ــة بولن ــة، وبخاص الثاني
ولعــل التصريحــات األخيرة لأمين 
العاّم لحلف الناتو، ينس ســتولتنبرج، 
عــن إمكانيــة نقــل ترســانات نوويــة 
موجــودة على األراضــي األلمانية إلى 
أراضــي دول أوروبا الشــرقية، تجعل 
المســارات السياسية بين موسكو من 
جهة، وواشــنطن وبروكســل من جهة 
أخــرى تتعقد إلى أبعــد حدٍّ ومّد، بل 
تتــوارى وتفســح الطريــق لمخططات 

العسكريين.
بــل أكثــر من ذلــك، فــإن مثل ذلك 
ــرب  ــكان الح ــي أن م ــح يعن التصري
النوويــة القادمــة، والتــي لم تســحب 
مــن جــدول األعمــال علــى اإلطــالق 
ويمكــن أن تندلع في أي لحظة وغير 
المستبعدة تمامًا، ستكون تلك الدول 

التــي  تظهــر فيهــا أســلحة نووية.
ــا،  ــة م هــل ســتبادر روســيا بضرب

ــة؟ ــر وقائي ــة أو غي وقائي
قــد ال يهّم تحديد الجواب، فاألهم 
هــو أن ســالحًا نووّيــًا رّبمــا ُيســتخَدم 
فــي المواجهــات بيــن الجانبيــن، مــا 
ــووي مــن  ــي الن ــي انفــالت الِجّن يعن

لقمقم. ا
هنــا يالحــظ المــرء أن األلمــان 
يريــدون إبعــاد األســلحة النوويــة 
عــن أراضيهــم، إذ لديهــم مــا يكفــي 
ــع األســلحة  ــرة م ــات مري ــن ذكري م
التقليديــة فــي زمن الحــرب العالمية 
الثانيــة، وعليه يبقى التســاؤل األخير 
قبــل االنصــراف: أّي مؤشــر للبوصلــة 
األمريكية نرى؟ وهل واشــنطن تعمل 
حســب القاعدة التقليدية »إْن أردَت 
الســلم فاســتِعّد للحــرب«؟.. إلــى 
قــراءة قادمــة بــإذن اهلل.عــن »العيــن 

اإلخباريــة«

واشنطن - موسكو.. طلعات ما قبل المعركة

واشنطن تدرس إرسال مجموعة 
من المستشارين العسكريين 
وأسلحة حديثة إلى أوكرانيا

إميل أمين
كاتب عربي

متحور أوميكرون والمستقبل االقتصادي
مكافحة الفيروس على نحو 
أكثر جدية هي بالضبط ما يتعين 
علينا القيام به لتجنب االضطرابات 
االقتصادية

القيادات الشابة وِعظم المسؤولية

يومية سياسية مستقلة

منــذ أن ظهــرت ألول مــرة قبــل نحو 
قرنيــن، ومراكــز الفكــر والدراســات في 
تنــاٍم مســتمر، وأهميتهــا فــي تزايــد 
مضطــرد، واتســاٍق يــوازي ما تســتدعيه 
مقتضيــات العصر، ســيما عصرنــا الحالي 
الذي يشهد تغيرًا مستمرًا في كل شيء، 
إذ تســوده التحــوالت، وتظّلله معضالت 
السياســات واالضطرابــات، ما يســتدعي 
االســتعانة بــكل المؤسســات التــي تعين 
ــي مــن األزمــات  ــم والتعاف ــى التأقل عل
، ودعــم السياســات الراميــة إلــى نشــر 
ــة المســتدامة،  الســالم، وخدمــة التنمي
ــر  ــة الفك ــي نهض ــهام ف ــا اإلس ويمكنه

والحضــارة اإلنســانية المعاصــرة.
لقــد خلقــت الحاجــة لهــذه المراكــز 
تناميــًا ملحوظــًا فــي أعدادهــا وأدوارها 
ــي  ــذ أن نشــأت ف ــدأ من ــة، ب التخصصي
صورتهــا األولى في الجامعات األوروبية 
فــي القــرن الثامــن عشــر، حيــث كانــت 
تعرف باســم الكراســي العلميــة، ورافق 
تبلور باكورتها ألول مرة في عام ١8٣١، 
ــات  ــي للدراس ــد الملك ــيس المعه بتأس
الدفاعية في بريطانيا، والجمعية الفابية 
البريطانية التي تعنى بدراســة التغيرات 
االجتماعيــة عــام ١88٤، وتصاعــد حركة 
تأسيســها في الواليــات المتحدة والعالم 
مطلع القرن العشرين، حتى زاد عددها 

اليــوم عــن الثمانيــة آالف بمئات.

فحالــة عــدم اليقيــن وانعــدام األمــن 
التي نعيشها اليوم، والتحديات المشتركة 
التــي تربعت على رأســها جائحة كورونا 
العالمية، تجعل مؤسسات الفكر والرأي 
جــزءًا ال يتجــزأ مــن المشــهد الُمعــاش، 
ال بــل إن هــذه التغييــرات والتحــوالت 
المتســارعة تتطلب أن تكون مؤسســات 
الفكــر والــرأي فــي المقدمــة، وتكِســبها 
أهميــة خاصة مــن مقتضيات الضرورات 
واإلعالميــة  واالقتصاديــة  السياســية 

واألكاديميــة واالجتماعيــة والتنموية.
وفــي ظل ثــورة المعلومات الواســعة 
والتقدم التكنولوجي، يتعاظم المطلوب 
مــن صّنــاع القــرار في قدرتهــم، قبل أي 
شيء، على إدراك أن القرارات، وخاصة 
االســتراتيجية منهــا، ال يمكــن اتخاذهــا 
ــا  ــعة بم ــة الواس ــى المعرف ــاء عل إال بن
يحــدث فــي العالــم على كافــة األصعدة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وإلى 
معلومــات مفهومــة وموثوقــة ومتاحــة 
ومفيدة حول المجتمعات التي يســعون 
إلــى النهــوض بهــا، ُتعينهــم فــي  كيفيــة 

ــد  ــة وتحدي ــات المطلوب ــل السياس عم
البدائــل المحتملــة وتكاليفهــا وعواقبهــا 

المحتملة.
وال شــك أن هــذه الحاجــة المتزايــدة 
للمعرفــة لــدى صّنــاع القرار عــزَّز كثيرًا 
من أهمية المراكز والمؤسسات البحثية، 
ــم مــن قيمــة أدوارهــا، ليــس فقط  وعظَّ
فــي  صناعــة المعرفــة المتخصصــة، بــل 
وفــي الريــادة فــي توجيــه عالــم اليــوم؛ 
بحكــم أنهــا أداة مهمــة إلنتــاج العديــد 
ــل  ــي تتص ــة الت ــاريع الحيوي ــن المش م
ــيلة  ــرد، ووس ــع والف ــة والمجتم بالدول
لدراســة كل مــا يتصــل بتلــك المشــاريع 
وفــق منهج علمــي معرفــي، فهي نقطة 
التقاء، ومنطقة حوار بين شــركاء العقد 
االجتماعــي فــي أي بلــد؛ رجــال الدولــة 
ــال  ــال األعم ــية، ورج ــب السياس والنخ
والقوى االقتصادية، ومؤسسات المجتمع 

المدني.
التــي  األزمــات والتحديــات  ومــع 
كورونــا  فيــروس  جائحــة  أوجدتهــا 
مــا  المســتجد »كوفيــد ١9«، وعبــر 
قامــت بــه مــن دعــم صّنــاع القــرارات 
واألفــكار  بالتوجهــات  والسياســات 
ــرة  ــدة والمبتك ــتراتيجيات الجدي واالس
التي ترسم مالمح سياساتهم وتوجهاتهم 
المســتقبلية، أدرك العالــم أكثــر األدوار 
المتطــورة لهــذه المراكز والمؤسســات، 
إذ غــدت شــريكًا فــي صنــع المســتقبل، 
وتحــول بعضهــا مــن مراكــز للفكــر إلــى 

مراكــز للتغييــر، وتطــورت أدوارهــا 
مــن استشــراف اســتراتيجي للمســتقبل 
إلــى المشــاركة فــي صنعــه باستشــراف 
اســتراتيجي تشــاركي ، وأصبــح بمقدور 
ــؤ  ــة التنب ــز المتقدم ــذه المراك ــل ه مث
المســبق باألزمات والكــوارث المحتملة 
التي يمكــن أن تحدث، وإحاطة صانعي 
ــى  ــا، حت ــة به ــات المعني ــرار والجه الق
يمكن االســتعداد االســتباقي لمواجهتها.

ــي  ــي الت ــورة ه ــذه األدوار المتط ه
للبحــوث  ترينــدز  مركــز  تســتدعي 
المشــاركة فــي كافــة  واالستشــارات 
الفعاليــات والمحافــل التــي تتيح لمراكز 
الفكــر في العالم االلتقــاء والتباحث في 
كيفيــة تفعيــل أدوارها وتعزيــز التعاون 
بينها لتخليق األفكار اإلبداعية والمبتكرة 
فــي التعامــل مــع األزمــات والتحديــات 
المختلفة التي تواجه دول العالم، وهي 
ــاركًا  ــون مش ــه ليك ــي حملت ــها الت نفس
ــز  ــي لمراك ــى العالم ــي الملتق ــاًل ف فاع
الفكــر الــذي يختتــم اليــوم الثالثــاء فــي 

العاصمــة البحرينيــة. 

الملتقى العالمي لمراكز الفكر واألدوار النوعية
حالة عدم اليقين التي نعيشها 
اليوم تجعل مؤسسات الفكر 
والرأي جزءاً ال يتجزأ من المشهد 
الُمعاش

مركز تريندز للبحوث واالستشارات

اتجاهات مستقبلية
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اقتصاد

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣ 
المدعى عليه بسداد  بإلزام  األمر  بإصدار  المطالبة  الدعوى  موضوع 

مبلغ ١99,٢8١,٦ درهم والرسوم والمصاريف 
المدعى فوكس باور لخدمات الحراسه )ش.ذ.م.م( 

عنوانه دبي الخليج التجاري , شارع مراسي درايف , بناية ليك سنترال, 
مكتب رقم 9٠٦ 

المطلوب إعالنه ١ – ار دي كيه لصيانة المباني صفته: مدعى عليه 
دبي  محكمة  قررت  فقد  أداء  أمر  استصدار  طلب  اإلعالن  موضوع 
االبتدائية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢7 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 
مبلغ ١99,٢8١,٦ درهم )مائة وتسعة وتسعون ألفا ومائتين وواحد 

وثمانون درهما وستة فلسات( مع الزامها بالرسوم والمصاريف 
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١5 يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 6865/2021/60 ـ امر أداء 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

ليانا جي روشيكا  االحداث ٢-  تحالف  المدعى عليهما: ١-  الى 
هارشانا دي سيلفا، مجهولي محل االقامة

بما ان المدعى: جي سي ليسنج ميدل ايست ش م ح فرع دبي
ويمثله: محمد عبداهلل العبيدلي

طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
يؤديا  بان  والتكافل  بالتضامن  عليهما  المدعى  بالزام   ٢٠٢١/8/٢
للمدعية مبلغ وقدره »5٢٫٢٣٣٫٠٠ درهم« »اثنان وخمسون الف 
ومئتان ثالثة وثالثون درهما« والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ 
٢٠٢١/٦/٢9 وحتى تمام السداد، مع الزامهما بالرسوم والمصاريف 
النفاذ  المحاماة ورفضت طلب  اتعاب  الف درهم مقابل  ومبلغ 
المعجل. ولكم الحق في استئناف االمر خالل ١5 يوم من اليوم 

التالي لنشر هذا االعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم ٤580/2021/60 أمر أداء

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
 5995  / رقم ٢٠٢١  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
شامال  درهم«  وقدره »5٠٦8٤9٢٫5  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  اداء،  امر 

للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ: سليم نحفاوي

بورسعيد،  دبي، شارع  ديره،  بورسعيد،  دبي،  امارة  االمارات،  عنوانه: 
مبنى بزنس افنيو- شقة ٠٣

ويمثله: عبدالرحمن محمد مراد عبدالرحمن المازمي
المطلوب إعالنه: ١ـ الهام ناسك- صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »5٠٦8٤9٢٫5٠« درهم إلى طالب التنفيذ 
التنفيذية  اإلجراءات  ستباشر  المحكمة  فإن  وعليه  المحكمة.  أو خزينة 
بحقكم في حالة عدم اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 88٤2/2021/20٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

إلى المدعى عليه ١ – وندماجينى بينى جنيتى
مجهول محل اإلقامة 

بما أن المدعى التاكسي الوطني )ش.ذ.م.م( 
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 
درهم(  وخمسمائة  الف  عشرة  درهم)ستة   ١٦,5٠٠ مبلغ 
والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ االستحقاق الحاصل في 
٢٠٢١/٤/5 وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومبلغ 

ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة 
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١5 يوم من اليوم التالي 

لنشر هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر
 6٧96/2021/60 امر أداء 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢  
موضوع الدعوى مطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ و قدره 
٤5,٢٦٦,١١ )خمسة وأربعين ألف ومائتين ستة وستين درهما وأحد عشر 
فلسا( درهم والفائدة بواقع ١٢٪ من تاريخ اإلستحقاق وحتى السداد التام 

مع الرسوم والمصاريف ومقابل ..
المدعى لوتاه للوقود الحيوي ش.ذ.م.م  عنوانه: اإلماراتـ  إمارة دبيـ  الخليج 

التجاري ـ منطقة برج خليفة ـ اسبكت تاور ـ الطابق الرابع ـ مكتب ٤٠٤ 
المطلوب إعالنه ١- بوزيتيف ستار لتأجير الحافالت صفته: مدعى عليه 

موضوع االعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها مطالبة بإلزام المدعى عليها 
بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٤5,٢٦٦,١١ )خمسة وأربعين ألف ومائتين 
ستة وستين درهما وأحد عشر فلسا( درهم والفائدة بواقع ١٢٪ من تاريخ 

اإلستحقاق وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومقابل ..
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ١٣-١٢-٢٠٢١ الساعة 9:٠٠ 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 ٤٤25/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية األولى رقم 8٤ 
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٦١/٢٠٢١ 

تجاري كلي والرسوم والمصاريف واالتعاب 
المستأنف بست أسسيت مانجمنت لميتد ويمثلها السيد/ مارك جرهام 

تايلبي وآخرون 
والسيد/ جراهام ستيورات وولوف بصفتهما المصفيين القضائيين عن الشركة 
عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ بردبي ـ دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ مبنى 

فندق كونراد ـ شقة ١٦٠٦ 
ويمثله علي عبيد حميد عبيد عابد الشامسي 

المطلوب إعالنه ١ – ذا بروبرتي ستور م.م.ح صفته: مستأنف ضده 
موضوع اإلعالن قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢١/٢٦١ تجاري كلي 
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/١١ 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 30٧9/2021/305 ـ استئناف تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الثانية رقم ١٢ 
موضوع الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ١7,7٦٠ درهم )سبعة 

عشر ألف وسبعمائة وستون درهم( والفائدة القانونية بواقع ١٢٪ 
المدعى ريجال لتأجير السيارات   عنوانه: محلها المختار/ مكتب عبدالرحمن 
أحمد للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن مقره: دبيـ  ديرةـ  بورسعيد 
ـ بناية دبي الوطنية للتامين ـ الطابق الحادي عشر ـ مكتب ١١٠١ الى 
١١٠٤ـ  مقابل ديرة سيتي سنتر  ويمثله عبد الرحمن أحمد عبداهلل محمد 

المطلوب إعالنه ١- معضم ارشاد ارشاد أحمد صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن  قد أقام عليك الدعوى وموضوعها إلزام المدعى عليه بسداد 
مبلغ ١7,7٦٠ درهم )سبعة عشر ألف وسبعمائة وستون درهم( والفائدة 
القانونية بواقع ١٢٪  وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ١٢-١٢-٢٠٢١ 
 BUILDING_DESC& الساعة 9:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك 
من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل. 

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم ٤٤52/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

موضوع التنفيذ 
طالب اإلعالن :وائل اكرم احمد ابو سيفين صفته بالقضية: طالب 

التنفيذ 
المطلوب إعالنه: ١ – شركة الفجيرة الوطنية للمقاوالت .ذ.م.م  

صفته بالقضية: منفذ ضده 
مجهول محل اإلقامة 

موضوع االعالن 
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم بدفع 
أو خزينة  التنفيذ  الى طالب  به وقدره)١٠٤895(  المنفذ  المبلغ 
المحكمة باالضافة الى مبلغ ٢٠77 رسوم لخزينة المحكمة وعليه 
فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 
رئيس القسم

اعالن بالنشر في التنفيذ 
رقم 83٧1/2021/209 تنفيذ عمالي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في الدائرة الكلية التجارية االولى رقم ٣١
موضوع الدعوى: ١- ندب خبير. ٢- القضاء باستمرار وتمديد وتجديد 
اتفاقية االدارة المؤرخة في 7١١ / ٢٠١١ حتى تاريخ ٢٠٣١/٦/٣٠ لصالح 
المدعي االولى بشأن إدارة مصنع التصنيع لشركة الزيوت الطبيعية »دبي« 
ذ.م.م والواقع بالمنطقة الحرة لجبل علي. ٣- ببطالن التصرف ببيع مصنع 
التصنيع لشركة الزيوت الطبيعية »دبي« ذ.م.م والمبرم بين المدعى عليها 
االولى والمدعى عليها الرابعة مع شطب ذلك التعامل من السجل التجاري 
للشركتين واعتباره كأن لم يكن والغاء كافة االثار المترتبة عليه ومخاطبة 
الجهات المعنية وتنفيذ الحكم بمسودته. ٤- الزام المدعى عليهما االولى 
بتنفيذ التزامها ببيع مصنع التصنيع لشركة الزيوت الطبيعية »دبي« ذ.م.م 
الى المدعية االولى ومخاطبة الجهات المعنية لتسجيل التصرف في السجالت 
وفقا لالجراءات المتبعة وتنفيذ الحكم بمسودته. 5- الزام المدعى عليهم 
االولى والثانية والثالثة والسادسة والخصم المدخل الثاني بالتضامن والتضامم 
والتكافل فيما بينهم بان يدفعوا للمدعيين مبلغ وقدره ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم 
والفائدة القانونية بواقع ١٢٪ سنويا من صيرورة الحكم نهائيا حتى السداد 

التام والزامهم الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
المدعي: عامر عبداهلل احمد الغرير وآخرون

عنوانه: االمارات، إمارة دبي، ديرة، شارع بورسعيد، مبنى نوف، شقة ١٣٠١
المطلوب إعالنه: ١ـ جمال جوهري، جزائري الجنسية، عن نفسه وبصفته 
المدير التنفيذي للمدعية االولى ومدير الشركة المدعى عليها الرابعة/ 

شركة الغرير للموارد الدولية ذ.م.م  ـ صفته: الخصم المدخل
موضوع االعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها: ١- ندب خبير. ٢- 
القضاء باستمرار وتمديد وتجديد اتفاقية االدارة المؤرخة في 7١١ / ٢٠١١ 
حتى تاريخ ٢٠٣١/٦/٣٠ لصالح المدعي االولى بشأن إدارة مصنع التصنيع 
لجبل  الحرة  بالمنطقة  والواقع  ذ.م.م  الطبيعية »دبي«  الزيوت  لشركة 
علي. ٣- ببطالن التصرف ببيع مصنع التصنيع لشركة الزيوت الطبيعية 
»دبي« ذ.م.م والمبرم بين المدعى عليها االولى والمدعى عليها الرابعة 
مع شطب ذلك التعامل من السجل التجاري للشركتين واعتباره كأن لم 
يكن والغاء كافة االثار المترتبة عليه ومخاطبة الجهات المعنية وتنفيذ 
ببيع  التزامها  بتنفيذ  المدعى عليهما االولى  الزام  الحكم بمسودته. ٤- 
مصنع التصنيع لشركة الزيوت الطبيعية »دبي« ذ.م.م الى المدعية االولى 
ومخاطبة الجهات المعنية لتسجيل التصرف في السجالت وفقا لالجراءات 
المتبعة وتنفيذ الحكم بمسودته. 5- الزام المدعى عليهم االولى والثانية 
والثالثة والسادسة والخصم المدخل الثاني بالتضامن والتضامم والتكافل 
فيما بينهم بان يدفعوا للمدعيين مبلغ وقدره ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم والفائدة 
القانونية بواقع ١٢٪ سنويا من صيرورة الحكم نهائيا حتى السداد التام 

والزامهم الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤ الساعة ١٠٫٠٠ صباحا 
مكلف  فانت  لذا   BUILDING-DESC& بعد عن  التقاضي  قاعة  في 
بالحضور او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 3٤1/2021/20 تجاري كلي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١5٦ 
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليها بمبلغ وقدره )٣٦٤١9,78 درهم( 
والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ استحقاق اخر فاتورة 

وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 
المدعى ورلد باك للصناعات ش.ذ.م.م 

عنوانه: تعلن على: محلها المختار مكتب وكيلها هاني الجسمي للمحاماة واالستشارات 
القانونية الكائن بإمارة دبي ـ ديرة ـ القرهود ـ بناية ليبرتي ـ الطابق ميزانين ـ 

مكتب M٤ ـ مكاني رقم: ٣٢7٣١9٣٠7٣ 
المطلوب إعالنه: ١ – شركة تجارة أسماك الخليج الفضية )ذ.م.م( صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن: حكمت المحكمة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤ بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره ٣٦,٤١9,78 ستة وثالثون الف وأربعمائة وتسعة عشر درهما 
وثمانية وسبعون فلسا والفائدة القانونية بواقع 5٪ سنويا من ٢٠٢١/9/١٣ وحتى 
تمام السداد وألزمتها بالمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة 
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي 
لنشر هذا االعالن صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 3٤86/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١5٦
موضوع الدعوى: تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة الحكم: بالزام المدعى عليها 
بسداد مبلغ وقدره بقيمة 8١979٢٫75 درهم »ثمانمائة وتسعة عشر الف وسبعمائة 
واثنان وتسعون درهم وخمسة وسبعون فلس« مقابل توريد العمالة واالعمال التي قامت 
بها المدعية لصالح المدعى عليها والثابتة بموجب الفواتير مع الفائدة القانونية 9٪ من 
تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف واالتعاب. 
المدعي: نور االبصار عبدالرحمن للخدمات الفنية ش ذ م م ويمثلها مديرها السيد/ نور 
االبصار موالنه اف ام عبدالرحمن، بنجالديش الجنسية عنوانه: إمارة دبي، منطقة االتحاد، 

شارع سما، بناية الشرق االوسط، بالقرب من المال بالزا، رقم مكاني ٣٤8٢797٤59
المطلوب إعالنه: ١ـ شركة التعهدات والجستيون ش م م »فرع دبي«ـ  صفته: مدعى عليه

حكمت   ٢٠٢١/١١/١٦ بتاريخ  المنعقدة  بجلستها  المحكمة  حكمت  االعالن:  موضوع 
وقدره  مبلغ  للمدعية  تودي  بان  عليها  المدعى  بالزام  الحضوري:  بمثابة  المحكمة 
واثنان وتسعون درهم وخمسه  الف وسبعمائه  8١979٢٫75 »ثمانمائة وتسعه عشر 
وسبعون فلس« والفائدة القانونية بواقع 5٪ سنويا من ٢٠٢١/9/١ وحتى تمام السداد 
والزمتها بالمصاريف. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا 
من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن 

سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 33٧٤/2021/16 تجاري جزئي

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

تقدمت السيد »زهراء السيد هاشم السيد عبداهلل الهاشمي« 
إماراتية الجنسية الى محكمة األحوال الشخصية بطلب 
تغيير اسمها من زهراء السيد هاشم السيد عبداهلل الهاشمي 
الى »دينا السيد هاشم السيد عبداهلل الهاشمي« وعلى 
من لديه اعتراض أن يتقدم به إلى المحكمة المذكورة 

خالل شهر من تاريخ نشر هذا االعالن.
قسم خدمات األحوال الشخصية

إعالن بالنشر
إمارة دبي - دائرة محاكم دبي

محكمة األحوال الشخصية
إعالن تغيير إسم

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

فقد جواز سفر باسم: عبدالمنيب كاشيم 
على, جنسيته: بنغالدش, ورقم الجواز: 
0783716 , فالرجاء على من يجده تسليمه 

ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
فقدان جواز سفر

نيجاش  سميره  باسم:  سفر  جواز  فقد 
نينامو, جنسيته: اثيوبيا, ورقم الجواز: 
4947858EP , فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
فقدان جواز سفر

مشعان  احمد  باسم:  سفر  جواز  فقد 
الجواز:  ورقم  سوريا,  جنسيته:  عبد, 
N14120412, فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
فقدان جواز سفر

نور حياتى بت  باسم:  فقد جواز سفر 
باندى سوما, جنسيته: اندونيسيا, ورقم 
الجواز: C5304501 , فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: رغد ممدوح يونس 
النعيم, جنسيته: االردن, ورقم الجواز: 
يجده  من  على  فالرجاء   ,  O571790

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
فقدان جواز سفر

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٦٠5٣ امر 
أداء بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )١٠٠٤9 درهم( شاماًل للرسوم 

والمصاريف 
طالب التنفيذ علي دعيكل  

عنوانه: االمارات ـ إمارة دبي ـ أبوهيل ـ ديرة - دبي ـ شارع ١ ـ 
مبنى الحثبور ـ شقة ٢٠١ ـ المستشفى الكندي 

المطلوب إعالنه :١- سميرة سيد  صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله 
طالب  الى  درهم   ١٠٠٤9 وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكم 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 92٧2/2021/20٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦5/٢٠٢١/٣9٢ أمر على 
رقم  الدعوى  الصادر في  التحكيم  تحكيم وذلك تصديقا على حكم  عريضة 
١١٢/٢٠٢٠ تحكيم دبي بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٠ بسداد المبلغ المنفذ به وقدره 

)٣٢٠١7٤ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ: أمينة محمد حسين غلوم  عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ ديرة 

ـ دبي ـ شارع بني ياس ـ مبنى عيسى القرق ١ ـ شقة ٦ 
ويمثله يوسف عبدالغفار عبد الرحمن الشريف 

المطلوب إعالنهم ١ – زانادو للتطوير العقاري صفته: منفذ ضده 
٢ – تاون سنتر مانجمنت ليمتد صفته: منفذ ضده 

٣ – شون للوساطة العقارية صفته:منفذ ضده 
٤ – جيه اس اسوسبيتش صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك  
والزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣٢٠١7٤ درهم الى طالب التنفيذ 
أو خزينة المحكمة شاماًل للرسوم والمصاريف  وعليه فان المحكمة ستباشر 
االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 

يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 556/2021/211 تنفيذ عقاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

زكي نسيبة يكّرم باحثين بجامعة اإلمارات ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم

لجنة الشكاوى في المجلس الوطني االتحادي تطلع على 23 شكوى

احتفلت جامعــة اإلمارات العربية المتحدة 
أمــس بالباحثين الرائدين المدرجين في قائمة 
جامعة ستانفورد ألفضل ٢٪ من علماء العالم، 
ــي مجــاالت  ــاء ف ــّدد أفضــل العلم ــي ُتح والت
تخصصاتهم والذين يتّم االستشهاد بمنشوراتهم 
عــادة مــن قبل مؤلفيــن آخرين حــول العالم.

وأشــاد معالي زكي أنور نســيبة المستشــار 
الثقافي لصاحب الســمو رئيس الدولة الرئيس 
األعلــى لجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
بإنجــازات العلمــاء.. وقــال: »إن إدراج باحثي 
جامعــة اإلمــارات فــي قائمة ســتانفورد يشــير 
ــم المنشــورة،  ــن خــالل أعماله ــم م ــى أنه إل
أســهموا فــي التقدم في مجــاالت تخصصاتهم. 
وبشكل مستمر، طوال حياتهم المهنية واليوم، 
ــة  ــة الخاص ــم العلمي ــر مجاالته ــوا بتطوي قام

وســاعدوا فــي إنتــاج الباحثيــن اآلخرين«.
وأشــار: »إلــى أن وجود الكثيــر من علمائنا 
المدرجيــن فــي vvقائمــة ســتانفورد يدل على 
اهتمــام الجامعــة بالبحــث العملــي العالمــي، 
وتميز بيئة البحث والعلماء لدينا وهذا يوضح 
أن الجامعــة تحــرز تقدًمــا كبيــًرا فــي مهمتهــا 
المتمثلــة فــي تقــدم الثــورة الصناعيــة الرابعة 
مــن خــالل إنتــاج معرفــة جديــدة وتطبيقــات 
عملية ذات صلة باحتياجات المجتمع والصناعة 

واالقتصاد«.
وفــي تهنئة لعلمــاء جامعة اإلمــارات.. قال 
ــة  ــة جامع ــي قائم ــم ف ــه: »إن إدراجك معالي
ســتانفورد ألفضــل ٢٪ فــي العالــم يعــد فخــًرا 
كبيــًرا للجامعة. وهو دليل على قناعة راســخة 

ــه  ــة , المغفــور ل ــدى مؤســس الدول كانــت ل
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان »رحمه اهلل 
» بأهميــة التعليــم العالــي والتعــاون الدولــي 
فــي التنميــة الوطنيــة، وقــراره بإنشــاء جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة في وقت مبكر جًدا 
مــن تاريــخ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة. 
حيــث قــال الشــيخ زايــد رحمــه اهلل: »العلــم 

مــورد سنســتخدمه لبناء المســتقبل«.
ــن  ــازات الباحثي ــن إنج ــه بي ــط معالي ورب
واســتعداد الدولــة لمئويــة عــام ٢٠7١.. وقال: 
»إن الرؤيــة والمبــادئ التــي وضعتهــا قيادتنــا 
ــًا القادمــة  ــا للخمســين عام الرشــيدة إلعدادن
مــن مســتقبل أمتنــا تكــرم إرث الشــيخ زايــد. 

تعلمنــا هــذه المبــادئ أن تنميــة رأس المــال 
البشري وتوسيع حدود تميزنا الرقمي والتقني 
والعلمــي ال تــزال ذات أهميــة حيويــة لتقويــة 
اتحادنــا وتعزيــز اقتصــاد حيــوي وديناميكــي. 
تتنــاول المبادئ أهمية تطوير الفكر والمعرفة 
واالبتــكار والبحــث وتأميــن التعــاون الدولــي. 
ــارات  ــة اإلم ــي جامع ــا ف إن إنجــازات علمائن
 العربية المتحدة تجسد وتعزز هذه المبادئ«.

وأوضح أهمية إنجازات علماء جامعة اإلمارات 
لألجيــال القادمــة.. قائــاًل: »اليــوم، يجــب أن 
ُيعــد التعليــم أطفالنا لمواجهة مســتقبل يكون 
فيــه التغييــر والتحــدي الوجــودي عالمًيــا على 

نطاق واســع.  وام

اطلعــت لجنــة الشــكاوى فــي المجلــس 
ــالل  ــن خ ــس االثني ــادي أم ــي االتح الوطن
اجتماعهــا الثانــي مــن دور االنعقــاد العادي 
الثالث للفصل التشــريعي الســابع عشــر في 
مقــر األمانــة العامــة للمجلــس فــي دبــي، 
برئاســة ســعادة ســمية عبــداهلل الســويدي 
رئيســة اللجنــة، علــى ٢٣ شــكوى واتخــذت 

القــرارات المناســبة بشــأنها.
حضــر االجتمــاع أعضــاء اللجنــة ســعادة 
كل مــن ضــرار حميــد بالهــول مقــرر اللجنة 
لهــذا االجتمــاع، وحمــد أحمــد الرحومــي 
النائب األول لرئيس المجلس، وحميد علي 
الشامســي، وهنــد حميــد العليلــي أعضــاء 

المجلــس الوطنــي االتحادي.
وبحثــت اللجنــة ٢٣ شــكوى مقدمــة إلى 
المجلس، واستعرضت الرأي القانوني الخاص 
بها وردود الجهات ذات العالقة بالشــكاوى 

واتخــذت بشــأنها القــرارات المناســبة، كما 
وجهــت بمخاطبــة بعــض الجهــات المعنيــة 
االســتيضاح. مــن  لمزيــد   بالشــكاوى 

ــس  ــي المجل ــكاوى ف ــة الش ــص لجن وتخت
الوطني االتحادي بمتابعة وبحث الشــكاوى 
الــواردة إلــى المجلــس لبيــان مــدى صحتها 
والســعي بيــن أطرافها للوصول إلى أنســب 
الحلــول، وتلقــي اإلجابــات الالزمــة عليهــا، 
وإعــداد تقريــر ســنوي عن الشــكاوى، لبيان 
مــا اتخــذ مــن إجــراءات حيالها، ومؤشــرات 

االتجاهات بشــأنها.
ومــن شــروط تقديــم الشــكوى أن تكون 
ــون  ــة، وأْن تك ــة اتحادي ــة ضــد جه موجه
مكتوبــة )ورقيــة أو الكترونية( وصادرة عن 
مقدم شــكوى موجود فعــاًل ومحدد تحديدًا 
قاطعًا )اسمه ومحل إقامته وعمله( وموقعة 
منــه، وأن يكــون لمقدمها مصلحة شــخصية 

ومباشــرة وقائمــة في تقديمهــا، وأْن تكون 
واضحــة ومحــدِدة للهــدف المقصــود منها، 
وأال تتضمن عبارات مســيئة للجهة المشكو 
ضدهــا أو ألي جهــات أخــرى، وأن يكــون 
ُمقــِدم الشــكوى قــد لجــأ للجهة المنســوب 
إليهــا الشــكوى لحــل موضوعهــا، ولــم يجــد 
منها حاًل، قبل أن يتقدم بشــكواه للمجلس.

ويشــترط أيضــًا أال يكــون ســبق للجنــة 
النظــر فــي موضــوع الشــكوى، ولــم َيجــّد 
جديــٌد يســتدعي إعــادة النظــر فيهــا مــرة 
أخرى، وأن يقدم الشاكي مع شكواه صورة 
مــن بطاقــة الهويــة الســارية المفعــول، أو 
مــا يقــوم مقامهــا من أدلــة ثبوتيــة مماثلة، 
وأال يكــون موضــوع الشــكوى قــد صدر فيه 
حكــم قضائــي نهائــي مــن إحــدى المحاكــم 
بالدولــة، إال إذا جــّدت وقائــع جديــدة لــم 

تكــن مطروحــة علــى المحكمــة. وام

رئيس إيران يستقبل وفدًا برئاسة طحنون بن زايد سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزير الداخلية البحريني

اســتقبل فخامة إبراهيم رئيسي رئيس 
جمهوريــة إيران اإلســالمية أمس االثنين 
فــي طهــران، وفدًا برئاســة ســمو الشــيخ 
طحنون بن زايد آل نهيان مستشار األمن 
الوطنــي. وبحث الجانبــان - خالل اللقاء 

- العالقات الثنائية وســبل تعزيزها .
ونقــل ســمو الشــيخ طحنون بــن زايد 
ــس  ــى الرئي ــاء إل ــالل اللق ــان خ آل نهي

اإليراني.. تحيات صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة 
»حفظــه اهلل« وصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
ــران  ــموهما إلي ــات س ــلحة وتمني المس
 وشعبها الصديق دوام التقدم واالزدهار .

ــي  ــم رئيس ــة إبراهي ــه فخام ــا حمل فيم

تحياتــه إلــى صاحــب الســمو رئيــس 
الدولــة وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
ــة  ــه لدول ــان وتمنيات ــد آل نهي ــن زاي ب
ــدًا مــن التطــور  ــارات وشــعبها مزي اإلم

ــاء. والرخ
وجــرى خــالل اللقــاء تبــادل وجهــات 
ــا ذات  ــن القضاي ــدد م ــأن ع ــر بش النظ

ــترك. وام ــام المش االهتم

التقــى الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن 
زايــد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الداخلية، الفريق أول معالي الشــيخ 
راشــد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية 
البحريني وذلك في »إكســبو ٢٠٢٠ دبي«.
وجــرى خــالل اللقاء اســتعراض عالقات 
التعــاون المتميــزة القائمــة بيــن اإلمارات 
ومملكة البحرين الشــقيقة وسبل تعزيزها 
فــي مجــاالت العمــل الشــرطي واألمنــي، 
الحــدث  حــول  الحديــث  جــرى  كمــا 
ــي«، ودوره  ــبو ٢٠٢٠ دب ــي »إكس العالم
فــي تعزيــز تقارب الشــعوب حــول العالم 
ــة  ــج للمنطق ــي التروي ــي ف ــره اإليجاب وأث
واالرتقــاء بالعالقــات بيــن دول العالم لما 

فيــه مصلحــة اإلنســانية.
ثــم قام الفريق ســمو الشــيخ ســيف بن 
زايد آل نهيان والفريق أول معالي الشــيخ 
راشــد بــن عبــداهلل آل خليفــة بجولــة فــي 
»إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، حيــث زارا جنــاح 
مملكة البحرين، واطلعا على أقسام الجناح 
ومــا يتضمنــه مــن معروضــات تمثــل جزءًا 
منها أهم المهن التقليدية من النســيج إلى 
صيــد اللؤلــؤ وغيرهــا مــن تــراث البحريــن 
ــة  ــر ثقاف ــة تظه الزاخــر ومعروضــات فني
ــة  ــاذج حي ــن ونم ــخ البحري ــراث وتاري وت
وعديــدة من التــراث البحريني األصيل إلى 
جانــب نظــرة مســتقبلية لتعزيــز االزدهــار 

والرفــاه االجتماعي.

»إكســبو«..  وجولــة  اللقــاء  حضــر 
معالــي الفريــق عبــداهلل المــري قائــد عــام 
شــرطة دبــي واللــواء الركن خليفــة حارب 
ــواء  ــة والل ــل وزارة الداخلي ــي وكي الخييل
ســالم الشامســي وكيــل الــوزارة المســاعد 
ــواء  ــات المســاندة والل ــوارد والخدم للم
الدكتــور أحمــد الريســي مفتــش عــام 
وزارة الداخليــة وعــدد مــن الضبــاط مــن 
 وزارتــي الداخلية في اإلمــارات والبحرين.
وكان ســمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
قد استقبل وزير الداخلية البحريني والوفد 
المرافــق لــدى وصولــه الدولــة فــي مطــار 
آل مكتــوم فــي دبــي بحضــور عــدد مــن 

المســؤولين وضباط وزارة الداخلية. وام

إبراهيم رئيسي خالل استقباله طحنون بن زايد سيف بن زايد خالل مباحثاته مع راشد آل خليفة

زكي نسيبة خالل تكريمه الباحثين
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احتفت وزارة تنمية المجتمع في الحدث 
العالمي األكبر »إكسبو ٢٠٢٠ دبي« بيوم 
التطوع العالمي الذي يصادف الخامس من 
ديسمبر من كل عام، بحضور معالي الشيخ 
التسامح  وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان 
 ٢٠٢٠ لـ«إكسبو  العام  المفوض  والتعايش 
دبي«، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد 
وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي ريم الهاشمي 
وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمدير 
العام إلكسبو ٢٠٢٠ دبي وعدد من الشخصيات 
المجتمعية والمسؤولين والقيادات والفرق 

التطوعية.
وشملت الفعاليات أنشطة مكثفة بمشاركة 
متطوعين من مختلف الجنسيات واألعمار 
ممن كان لهم دور في تنظيم هذا الحدث، 
حيث تضمنت جلسة عصف ذهني الستشراف 
مستقبل ومسيرة العمل التطوعي، وفعاليات 
عامة تبرز قصص ملهمة من المتطوعين الذي 
كرسوا حياتهم للمجتمع واإلنسانية بشكل 
عام، وإشادات بعظم اإلنجازات التي حققها 
متطوعو »إكسبو ٢٠٢٠ دبي« الحدث العالمي 
األهم الذي استقطب الشعوب وجمعهم في 

دولة تؤمن بالخير والعطاء للجميع.
ويأتي هذا االحتفال بالتعاون مع »إكسبو 
٢٠٢٠ دبي«، ومؤسسة اإلمارات وبرنامج 
األمم المتحدة للمتطوعين، والهيئة الدولية 

.”IAVE“ لجهود التطوع
مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي   وقال 
المناسبة: »إن  بهذه  نهيان في كلمته  آل 
التطوع قيمة إنسانية متجذرة في مجتمع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة غرس بذورها 
الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، وجعلت 
منه القيادة الرشيدة منهج عمل وأسلوب 
حياة.. وهو نابع من ثقافتنا القائمة على 

االحترام والتسامح والتعاون والعطاء.
 »٢٠٢٠ »إكسبو  أن  معاليه  وأضاف 
فرصة للجميع من مواطنين ومقيمين على 

هذه األرض الطيبة ليكونوا معنا في رحلة 
تواصل العقول وصنع المستقبل ولرد الجميل 
لدولة  مشرقة  صورة  وتقديم  لمجتمعهم 
تنوعها  وإبراز  المتحدة  العربية  اإلمارات 
وغناها وهو ما يظهر جليًا في تنوع ثقافات 
متطوعينا وجنسياتهم وأعمارهم وخبراتهم.. 
كما أن الخبرات المكتسبة والكفاءات التي 
أسهم برنامج المتطوعين في بنائها وتمكينها 
ستجعل من هذا البرنامج المتميز واألضخم 
من نوعه على مستوى المنطقة جزءا من 
إرث »إكسبو« اإليجابي الذي سيمتد ألبعد 
الدولي  الحدث  الستة النعقاد  من األشهر 

ويستمر لسنين طويلة قادمة.
وأوضح معاليه: »تزامن إكسبو ٢٠٢٠ دبي 
مع احتفاالتنا الوطنية بعيد االتحاد الخمسين 
يمثل فرصة لنا للتأمل في إنجازات خمسين 
عاما مضت والتطلع قدما لخمسين قادمة 
والتفكر فيما نريده لمئوية اإلمارات على 
مختلف الصعد، ومن بينها الجانب التطوعي.. 
نريد أن يكون العمل التطوعي ركيزة مؤسسية 
راسخة في كل جوانب العمل المجتمعي 
والحكومي واإلنساني في بلدنا وأن يكون 
بالخير  بما يعود  فيه  إسهام دائم  للجميع 
على المجتمع وفي ذات الوقت يعزز من 
بناء كفاءات وقدرات األفراد والمؤسسات 

لبناء مستقبل أفضل للجميع«.
 من جهتها قالت معالي حصة بنت عيسى 
بوحميد إن االحتفاء باليوم العالمي للتطوع 
هو بمثابة إشادة باألعمال الخيرية والعطاء 
واحتفاًء بالمتطوعين في جميع أنحاء العالم، 
ال سيما متطوعي إكسبو الذين نفخر بهم 

ونعتز بما يتطوعون من أجله.
وأضافت أن واجبنا يحتم علينا تشجيع 
جميع الجهود المبذولة في مجال التطوع 
التطوع  دور  وتحفيز  العالم  مستوى  على 
التنمية  أهداف  تعزيز  أجل  من  وتفعيله 

المستدامة التابعة لألمم المتحدة ٢٠٣٠.
الفرصة  »هذه  معاليها:  وأوضحت 
االستثنائية التي تجمعنا تحت مظلة اكسبو 
٢٠٢٠ دبي، مكنتنا من االحتفال بالمتطوعين 
واإلشادة بإنجازاتهم المدهشة في تحسين 
أتاحت  كما  العالم؛  مستوى  على  الحياة 
لنا معرفة قصص نجاح ملهمة عن هؤالء 
األبطال المجهولين الذين كرسوا حياتهم في 
سبيل تحسين مستويات مجتمعاتهم وخدمة 
اإلنسانية بال حدود أو مواجهة التمييز على 
وجه غير منقوص سواء من خالل التطوع 
على أرض الواقع أو التطوع افتراضيًا في 
أي مكان وفي أي وقت، حيث إن هدفنا 

المشترك هو خدمة اإلنسانية«. وام

»تنمية المجتمع« تحتفي بالمتطوعين في يومهم العالمي بـ»إكسبو دبي«

نهيان بن مبارك وحصة بوحميد وريم الهاشمي خالل مشاركتهم في إحدى الفعاليات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين 
عن توفير ثالث قنوات لتلقي مالحظات 
العمالة  استقدام  مراكز  مع  المتعاملين 

المساعدة.
وأكد خليل خوري وكيل وزارة الموارد 
البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة 
المساعدة جاهزية الوزارة لتلقي مالحظات 
المتعاملين مع المراكز المعتمدة من الوزارة 
الستقدم العمالة المساعدة والبالغ عددها 
٦٢ مركزًا أو المكاتب المخالفة التي تم 
اغالقها مؤخرًا وعددها 8٤ مكتبًا سواًء أكانت 
هذه المالحظات متعلقة بمطالبات مالية 
مثل استرجاع رسوم االستقدام خالل فترة 
تجربة العامل المساعد ومدتها ٦ أشهر أو 
بعد انتهاء هذه الفترة فضاًل عن المالحظات 
بما  المساعد  العامل  باستبدال  المتعلقة 
يتوافق مع الالئحة التنفيذية لقانون عمال 

الخدمة المساعدة.
يذكر الوزارة أعلنت مؤخرا عن اغالق 
الخدمة  عمال  لقانون  مخالفا  مكتبا   8٤
وذلك  الدولة  مستوى  على  المساعدة 
المحلية  الجهات  مع  والتنسيق  بالتعاون 
على  الحرص  من  انطالقا  وذلك  المعنية 
تطبيق االمثل ألحكام القانون بما في ذلك 
الحد من الممارسات السلبية المرتكبة من 
انعكست  والتي  المخالفة  المكاتب  قبل 
على حقوق المتعاملين معها من أصحاب 
المواطنة والمقيمة وعلى  العمل واالسر 

العمالة المساعدة.

مع  الوزارة  تعامل  إن  خوري  وقال 
يتم وفقا اللية  اليها  الواردة  المالحظات 
صاحب  مع  التواصل  يتم  حيث  محددة 
العالقة والمركز المعني خالل خمسة أيام 
عمل من التقدم بالمالحظة وذلك بهدف 
للنظر  القضاء  الى  إحالتها  أو  وديًا  حلها 
إلى  الوصول  تعذر  فيها في حال  والبت 

الحل الودي الذي يرضي الطرفين.
وأوضح أن الوزارة توفر ثالث قنوات 
على  للتسهيل  وذلك  المالحظات  لتلقي 
أصحاب العمل واالسر المواطنة والمقيمة 
حيث تشمل هذه القنوات مركز االتصال 
على الرقم المجاني 8٠٠٦٠ والذي يعمل من 
الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة 
مساًء من السبت وحتى الخميس وذلك من 
خالل ٤ لغات فضاًل عن الموقع اإللكتروني 

للوزارة www.mohre.gov.ae إلى جانب 
التطبيق الذكي للوزارة المتوافر في متجري 

آبل ستور وغوغل بالي. 
البشرية  الموارد  وزارة  وكيل  وأكد 
والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة 
كافة  حقوق  ضمان  على  الوزارة  حرص 
األطراف سواًء من اصحاب العمل واالسر 
المواطنة والمقيمة أو العمالة المساعدة أو 
المراكز التي تستقدم هذه الفئة من العمالة.

العمل  أصحاب  الصدد  هذا  في  ودعا 
واألسر المواطنة والمقيمة الراغبة باستخدام 
وتشغيل العمالة المساعدة الى التعامل مع 
المراكز المعتمدة من قبل الوزارة والتي 
تقدم الخدمات للمتعاملين بما ينسجم مع 
أحكام القانون والئحته التنفيذية وبالشكل 

الذي يضمن حقوق كافة األطراف.
يذكر أن مراكز استقدم العمالة المساعدة 
المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية 
والتوطين ملزمة بضمان العامل المساعد 
لعامين حيث يتم بموجب ذلك رد كامل 
تكاليف االستقدام للمتعامل أو توفير عامل 
مساعد اخر في حال وقوع اي من أربع 
حاالت خالل االشهر الستة االولى من العقد 
وهي فترة التجربة حيث تشمل هذه الحاالت 
فسخ العقد من طرف العامل دون سبب 
دون سبب  من  للعمل  تركه  أو  مشروع 
مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك 
عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل 

المطلوب والمتفق عليه. وام

»الموارد البشرية«: 3 قنوات لتلقي مالحظات المتعاملين مع مراكز استقدم العمالة المساعدة

خليل خوري

عبداهلل بن زايد يحضر منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورموال 1
حضر ســمو الشــيخ عبــداهلل بن زايــد آل نهيان وزيــر الخارجية 
والتعــاون الدولــي أمــس األول األحــد ســباق جائــزة الســعودية 
الكبــرى STC للفورمــوال١ الــذي أقيــم علــى حلبــة كورنيش جدة 

بالمملكــة العربية الســعودية الشــقيقة.
كمــا حضــر الســباق إلــى جانــب ســموه، معالــي نــورة بنــت 
ــرة الثقافــة والشــباب ومعالــي شــما بنــت  محمــد الكعبــي وزي
ــة لشــؤون الشــباب. ــرة دول ــن فــارس المزروعــي وزي  ســهيل ب

وأكــد ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان - فــي تصريحات 
خاصة بهذه المناســبة - أن اســتضافة المملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة لســباقات الفورمــوال ١ يأتــي تجســيدًا لمكانتهــا الرائدة 
كمركــز رئيســي متكامــل الحتضــان الفعاليــات العالميــة الكبــرى 

وفــق أرقــى المعايير.
وعبــر ســموه عــن فخــره بالمســتوى التنظيمــي المتميــز 
لجائــزة الســعودية الكبــرى STC  للفورمــوال١ مــا يعكــس 
ــي  ــى تول ــا عل ــعودية وقدرته ــة الس ــوادر الوطني ــة الك احترافي
مســؤولية تنظيــم هــذه البطولــة العالميــة بكفــاءة واقتــدار 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  نجــاح  أن  مؤكــدًا  وتميــز.. 
 الشــقيقة هــو نجــاح لدولــة اإلمــارات وللمنطقــة بأســرها.

وبين ســموه أن بطولة الفورموال١ ليســت حدثًا رياضيًا وحســب 
بــل هــي ملتقــى عالمــي وجســر للتواصل بيــن مختلــف الثقافات 
ــًا عــن ســعادته بالتواجــد فــي هــذا الحــدث  والشــعوب.. معرب
الرياضــي العالمــي البارز الذي نظمته المملكة العربية الســعودية 

الشــقيقة بنجــاح وإبهــار تام.
وأشــار ســموه إلــى أن احتفــاء دولــة اإلمــارات بعيــد االتحــاد 
الخمســين ويوبيلهــا الذهبــي هــو احتفــاء أيضــًا بمســيرة عقــود 

مــن العالقــات التاريخيــة واألخويــة الراســخة بين دولــة اإلمارات 
والمملكــة العربيــة الســعودية.. مؤكــدًا أن تلــك العالقات تشــكل 
ــزًا فــي الرصانــة والقــوة والتالحــم بيــن دولتيــن  نموذجــًا متمي
وشــعبين شــقيقين وتتعــزز عامًا بعــد عام بدعم ورعايــة واهتمام 

مــن قيادتهمــا. وام
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العدد 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

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

رخصة   رقم: CN-2744019     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة نهيله محمد خلفان 

المنصورى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف محمد عيسى محمد 

عيسى المنصوري
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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ميت مارت للحوم والدواجن ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-2097495     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل شركاء/ حذف زايد علي محمد حسن باطوق

تعديل شركاء/ إضافة عبداهلل علي محمد حسن باطوق- 
بنسبة ٥١٪

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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة العين للديكور

رخصة   رقم: CN-1104106     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
سلطان  عبداهلل  غالب  إضافة  خدمات/  وكيل  تعديل 

سيف الكعبى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة بابو جوبى ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف غالب عبداهلل سلطان 
سيف الكعبى

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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سنترو انترناشونال للتصميم الداخلي ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-3662544     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة رنا سامى صيداوى 

نعمان ١٦٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة ماجد يوسف احمد 

محمد المرزوقى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سنترو للمقاوالت العامة

CENTRO GENERAL CONTRACTING
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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

روزي سول للعطور

رخصة رقم: CN-2568194 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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

بوسطن لالكسسوارات

رخصة رقم: CN-1704125 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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

أبريل للمأكوالت

رخصة رقم: CN-2929304 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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

خردال لبيع قطع غيار السيارات المستعمله

رخصة رقم: CN-2422233 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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مونكت للهواتف- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم: CN-4188570     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
1x1 0 إلىx0 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

تعديل إسم تجاري من/ مونكت للهواتف- شركة الشخص 
الواحد ذ م م

 MONKIT FOR MOBILE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى/ مطعم مونكت- شركة الشخص الواحد ذ م م
MONKIT RESTAURANT

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محمد ظمير لتصليح االلكترونيات 

رخصة   رقم: CN-1094902     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ محمد ظمير لتصليح االلكترونيات
MUHAMAD ZAMIR ELECTRONIC REPAIRS

إلى/ كافتيريا يمي تايم
YUMMY TIME CAFETERIA

تعديل نشاط/ إضافة بيع الوجبات الخفيفة »كافتيريا« »5610003«
تعديل نشاط/ حذف إصالح األجهزة األلكترونية المنزلية »9521001«

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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
اس ار لقطع غيار السيارات

رخصة   رقم: CN-3751964     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة شيجو ماروكاد شندران ٤٩٪

تعديل مدير/ إضافة شيجو ماروكاد شندران
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ احمد مبارك سيف على الصالحى 

من مالك إلى شريك
من  الصالحى  على  سيف  مبارك  احمد  الشركاء/  نسب  تعديل 

١٠٠٪ إلى ٥١٪
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ اس ار لقطع غيار السيارات
SR AUTO SPARE PARTS

إلى/ ادامس لقطع غيار السيارات ذ.م.م
ADAM AUTO SPARE PARTS L.L.C

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كراج الهداية لتصليح السيارات 

رخصة   رقم: CN-1130066     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة محى الدين احمد كبير 

احمد ١٠٠٪
تعديل وكيل خدمات/ إضافة احمد سيف راشد سعيد الشامسى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سليم سالم حمد الدرعى
تعديل إسم تجاري من/ كراج الهداية لتصليح السيارات

AL HEDAIA CAR REPAIR GARAGE
إلى/ كراج الهداية لتصليح السيارات

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: العارف لبطاريات السيارات- ذ م م

عنوان الشركة: ليوا، جفن، قطعه 26 مكتب 24، مبنى، 
السيد سالم محمد متعب غانم واخرين 

CN-1016680 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده/ ستاندرد منتورز للتدقيق والمراجعة، 

كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 24/11/2021
وذلك بناء علي قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
  22AE2C724E26AB22FAD الموثق لدى كاتب العدل بالرقم

تاريخ التعديل 06/12/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

الصقر األسود للتجارة العامة

رخصة رقم: CN-2872724 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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
النسر الذهبى لخياطة المالبس الرجالية

رخصة   رقم: CN-1057067     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
سالم  على  سالم  إضافة  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

صبران البريكى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم على ابراهيم 

على المرزوقى
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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ليدرز كورب لرجال االعمال ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-4234692     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة حميد راشد سليمان 

حمد الشامسى ٤١٪
تعديل نسب الشركاء/ سعود راشد سليمان حمد الشامسى 

من ٥١٪ إلى ١٠٪
عبدالنبى  نجم  وبيع/إضافة  تنازل  الشركاء  تعديل 

ابراهيم نصر ٤٩٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد محمد محمد عيد

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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
 اي ترين جيم للسيدات- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم: CN-4012147     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
عبدالعزيز  عبدالدايم  ابتسام  إضافة  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

عبدالدايم المنسوب ٤١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة لطيفه محمد الطوير سالم الكتبى ٥٩٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف لطيفه محمد الطوير سالم الكتبى

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

تعديل إسم تجاري من/ اي ترين جيم للسيدات- شركة الشخص 
الواحد ذ م م

I TRAIN LADIES GYM- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى / اي ترين جيم للسيدات ذ م م
I TRAIN LADIES GYM L.L.C

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

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بقالة ويلكوم كبايان ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-2940762     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ موزه سالم خلفان سعيد البادى من 

شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء/ موزه سالم خلفان سعيد البادى من ٥١٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد دلوار حسين محمد عين الدين

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

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ بقالة ويلكوم كبايان ذ.م.م

WELCOME KABAYAN BAQALA L.L.C
إلى/  بقالة ويلكام كبايان - شركة الشخص الواحد ذ م م

 WELCOME KABBAYAN BAQALA
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم واحد فالفل- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم: CN-2797900     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير/ إضافة احمد محمد خميس عبيد الرميثى

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة فود غاليري جلف للتجارة- شركة 
الشخص الواحد ذ م م

 FOOD GALLERY GULF TRADING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل مدير/ حذف احمد محمد خميس عبيد الرميثى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف فود غاليري جلف الدارة المطاعم- 

شركة الشخص الواحد ذ م م
 FOOD GALLERY GULF RESTAURANT MANAGEMENT

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

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الشرق االوسط فوجى الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
رخصة   رقم: CN-1220788     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ سعيد عبدالكريم حسين المالك من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء/ سعيد عبدالكريم حسين المالك من ٩٠٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عارف عبدالكريم حسين عبدالكريم المالك

تعديل رأس المال/ من null إلى 300000
1x1 1 إلىx5 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

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

تعديل إسم تجاري من/ الشرق االوسط فوجى الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
  MIDDLE EAST FUJI INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C
إلى/  الشرق االوسط فوجى الدولية للتجارة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 MIDDLE EAST FUJI INTERNATIONAL GENERAL TRADING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
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07 العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق 7 ديسمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة فيكسان كونسولتانسي م م ح ، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »612556«
اإلقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
»راكز« بأن شركة ثيوروز م.م.ح ، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
باعتراضه  يتقدم  أن  اإلعتراض  لديه مصلحة في  الشركة، ولكل من 
كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »657705«

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

على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »661776«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة بيتر بيست كونسولتينغ ش.م.ح- ذ.م.م ، قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم 
باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »663310«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة ويست راند ش.م.ح-ذ.م.م ، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »663752«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة علي األمير م.م.ح ، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

فقد جواز سفر باسم: محمد رشاد رشاد  إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »663841«
طه الجوادى, جنسيته: مصر, ورقم الجواز: 
A17027922 , فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: ناصر كبير خان 
ورقم  باكستان,  جنسيته:  خان,  كبير 
على من  فالرجاء   ,  4029062 الجواز: 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
فقدان جواز سفر

المنظورة في أوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى: الزام المطلوب ضدهم االمر متضامنين ومتكافلين بان يؤدوا لطالبة 
االمر مبلغ قدره »١١٣٫77٦« درهم فقط »مائة وثالثة عشر الفا وسبعمائة وسته وسبعون 
درهما« مع الفوائد قانونية مقدارها ٥٪ من تاريخ االستحقاق حتى تاريخ السداد  التام 
في الدعوى بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة كون المعاملة تجارية 
عمال بنص »7٩« من الالئحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم ٥7 / ٢٠١٨. والزام 

الصادر ضدهم االمر بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
المدعى: شركة عبر الخليج للخرسانة الجاهزة »ش.ذ.م.م« عنوانه االمارات، إمارة دبي، 

بردبي، دبي، شارع مراسي درايف، مبنى بلو باي تاور، شقة مكتب ٤٠٢
المطلوب إعالنهما: ١ـ الجذور لحفر االساسات »ش.ذ.م.م«ـ  صفته: مدعى عليه ٢- هشام 

محمود فتحي محمد الجبالي- صفته: مدعى عليه
بتاريخ  االبتدائية  دبي  محكمة  قررت  فقد  اداء  امر  استصدار  طلب  االعالن:  موضوع 
٢٠٢١/١١/١٥ بالزام المدعى عليهما بالتضامن بان يؤديا للمدعية مبلغ وقدره »١١٣٫77٦« 
درهم فقط »مائة وثالثة عشر الفا وسبعمائة وسته وسبعون درهما« مع الفائدة القانونية 
٥٪ من تاريخ استحقاق كل شيك على حدا وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. وتنوه المحكمة ان 
طلب شمول االمر بالنفاذ المعجل ال مبرر له لذا قضت برفضه. ولكم الحق في استئناف 

االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 7285/2021/60 أمر اداء 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الثالثة رقم ٨7
موضوع االستئناف: استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٨-٢٠٢١ 

تجاري كلي والرسوم والمصاريف واالتعاب
المستأنف: رسملة تريد فاينانس فاند

عنوانه: االمارات، امارة دبي، بردبي، معبر الخليج التجاري، شارع االبراج، 
بناية ٠١٤، الطابق ١٤، مكتب بيكر مكنزي حبيب المال مكاني ٢٥٦٣7٨٦٠٩١، 

ص.ب: ٢٢٦٨ دبي، هاتف رقم: ٠٤٤٢٣٠٠٠٠- فاكس: ٠٤٤٤7٩777
ويمثله: علياء حبيب محمد شريف عبداهلل المال

انيرجي & كوموديتيز م م ح - صفته:  المطلوب اعالنهما: ١- فارلين 
مستأنف ضده ٢- محمد فاروق - صفته: مستأنف ضده

موضوع االعالن: قد استأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ٣٨ / ٢٠٢١ تجاري 
كلي، وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩ الساعة ١٠٫٠٠ 
صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضي حضوركم او من يمثلكم 

قانونيا  وفي حالة تخلفكم ستجري محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر »استئناف« في االستئناف 
رقم 3063/2021/305 استئناف تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
 ٢٠٢٠  /  ٤٣٠ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
درهم«   7١٠٣٥٤٫٦٣« وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  جزئي،  عقاري 

شامال للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ: عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن باز وكيال عن السيد/ 
عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل بن باز عنوانه: ومحله المختار مكتب الصفر 
ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية دبي، مبنى داون تاون، مدخل 

فندق باالس، مكاتب الساحة، بلوك »د« مكتب رقم ٤٠١
ويمثله: مهدي سفر غلوم عبداهلل

المطلوب إعالنه ١ـ زانادو للتطوير العقاري ش.ذ.م.مـ  صفته: منفذ ضده
موضوع االعالن: نعلنكم بانه تم الحجز على اموالكم الخاصة »الوحدات 
دبي  بمشروع   aga 106، aga111، aga708 وهي  المملوكة  العقارية 
الجون ليلي DUBAI LAGOON LILY وفاء للمبلغ المطالب به وقدره 
7١٠٣٥٤٫٦٣ درهم في الملف اعاله وذلك للعلم بما جاء ونفاذ مفعولة قانونا.

إعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ 
رقم 8٩/2021/211 تنفيذ عقاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة األحوال الشخصية الثانية استئناف رقم ١٠٠ 
موضوع االستئناف )استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٥7٢/٢٠٢١ 

احوال نفس مسلمين والرسوم والمصاريف واالتعاب( 
المستأنف ميشيل التيبانى يو 

عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ السطوه ـ شارع السطوة بناية سوبر 
ماركت نيستو شقة رقم ٢٣٢ 

المطلوب إعالنه ١ – محمد محمود عبداهلل صفته: مستأنف ضده 
احوال   ١٥7٢  /٢٠٢١ رقم  بالدعوى  الصادر  الحكم  اإلعالن  موضوع 

نفس مسلمين 
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤ الساعة ١٠:٠٠ 
صباحا بقاعة التقاضي عن بعد في مبنى األحوال الشخصية في منطقة 
القرهود وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا وفي حالة 

تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف رقم 
1513/2021/320ـ  استئناف احوال شخصية ومواريث 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

العدد 3610 تاريخ 2021/12/07
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: شركة المعمورة للمقاوالت والصيانة العامة- ذ م م 
عنوان الشركة: مصفح الصناعيه- م16 - ق1 - محل1 

- المالك زايد صقر حمدان صقر الفالحى
CN-1025839 :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 22/11/2021

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2150026312  

تاريخ التعديل 05/12/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3610 تاريخ 2021/12/07
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم ومطبخ ايشين رايس

رخصة   رقم: CN-3924134     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
1x1 إلى nullxnull تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل إسم تجاري من/ مطعم ومطبخ ايشين رايس
ASIAN RICE RESTAURANT & KITCHEN

إلى/ مطعم ومطبخ بختون هجرة
PUKHTOON HUJRA RESTAURANT AND KITCHEN

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 3610 تاريخ 2021/12/07
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
جليمر اند جلوز سكين لمستحضرات التجميل ذ.م.م
رخصة   رقم: CN-4135938     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ نيان حاطب من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء/ نيان حاطب من ٢٥٪ إلى ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عذارى عقاب راشد صالح المرى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف وسام مرزوق

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

تعديل إسم تجاري من/ جليمر اند جلوز سكين لمستحضرات 
التجميل ذ.م.م

GLIMMER AND GLOSS SKIN COSMETICS L.L.C
شركة   - التجميل  لمستحضرات  سكين  جلوز  اند  جليمر  إلى/ 

الشخص الواحد ذ م م
 GLIMMER AND GLOSS SKIN COSMETICS

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3610 تاريخ 2021/12/07
الغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية - العين

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 

 CN-1139978 رقم

باالسم التجاري مؤسسة سما البحر للنجارة، بإلغاء طلب 

تعديل الرخصة وإعادة الوضع كما كان عليه سابقًا.

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

العدد 3610 تاريخ 2021/12/07
الغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-1102047 رقم

باالسم التجاري خدمات الهور للكهرباء، بإلغاء طلب 
تعديل الرخصة وإعادة الوضع كما كان عليه سابقًا.

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

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

العدد 3610 تاريخ 2021/12/07
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بلو كيت للسفر والسياحة ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-3923528     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة اوميش بانت ٢٥٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة الدنيا لتمثيل الشركات- شركة 
الشخص الواحد ذ م م

 AL DUNIA REPRESENTATION OF COMPANIES
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف بورنا بهادور اولى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد صديق محمد احمد المرزوقى

تعديل إسم تجاري من/ بلو كيت للسفر والسياحة ذ.م.م
BLUE KITE TRAVELS AND TOURS L.L.C L.L.C

إلى/ بلو كيت للسفر والسياحة ذ.م.م
BLUE KITE TRAVELS AND TOURS L.L.C

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3610 تاريخ 2021/12/07
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ستريت فايتر لتصليح ميكانيكا وكهرباء السيارات

رخصة   رقم: CN-1967535     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة شماء محمد اسد 

عبداهلل المرزوقى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف محمد سالم محمد 

مرشد الكعبى
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 3610 تاريخ 2021/12/07
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم البرياني سنتر ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-2507036     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ مطعم البرياني سنتر ذ.م.م

BIRYANI CENTER RESTAURANT LLC
إلى/ مطعم وكافيه بالنا ذ.م.م

BALANA RESTAURANT AND CAFE L.L.C
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.

 عن طرح التنازل عن بدل االنتفاع لمدة تنتهي في سبتمبر ٢٠٣٠ الرض صناعية 
بمنطقة االيكاد ١ بمصفح الصناعية في امارة أبوظبي على مساحة تقدر بـ 

٣٢ الف متر مربع.
والمطلوب تقديم عرض بقيمة االستحواذ علي بدل حق االنتفاع. 

وعلى الراغبين الجادين باالنضمام والمشاركة وتقديم عرض سعر تزويدنا باالتي  : 
-  خطاب من الجهة الراغبة بالمشاركة

 - الرخصه التجارية ونوعية النشاط 
-  البريد االلكتروني ووسائل التواصل المعتمدة 

-  تخويل قانوني ونسخه من هوية المخول وطرق التواصل مباشرة معه. 
علي ان يتم ارسال ما سبق بيانه من مستندات وبيانات علي البريد االلكتروني :

tgrs1115@gmail.com
tgrs1117@gmail.com

للتواصل واالستفسارات على الهاتف رقم : ٠٥٠٣٠٣٤١٤٥
وفي حال استيفاء المتقدم للمتطلبات المبدئية سوف يتم تزويده بالشروط 
والمتطلبات وقواعد المعاينة والسداد ، علما بأن ترسية العروض من اختصاص 

دائرة االفالس المختصة بالمحكمة الموقرة.
مع تحيات امانة التفليسة بالدعوى رقم ٢٤٠7 لسنة ٢٠١7 تجاري كلي ابوظبي

امين التفليسة / محمد عبد الرحمن المرزوقي

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

تعلن امانة التفليسة بالدعوى رقم 2407 لسنة 
2017 تجاري كلي ابوظبي

إعالن 
العدد 3610 تاريخ 2021/12/07امانة التفليسة

إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مارس تيك شوب

رخصة رقم: CN-3018816 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 3610 تاريخ 2021/12/07
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
كلمة ميديل ايست للتكنولوجيا

رخصة   رقم: CN-3974712     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة اندر تشارلس لجندر ٤٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة ستريم انرجي ديفيلوبمنت- 
شركة الشخص الواحد ذ م م

 STREAM ENERGY DEVELOPMENT
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف احمد خميس على راشد الجنيبى
ذات  شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من  قانوني/  شكل  تعديل 

مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من/ كلمة ميديل ايست للتكنولوجيا

KALIMA MIDDLE EAST TECHNOLOGY
إلى/ كلمة ميديل ايست للتكنولوجيا ذ.م.م

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

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق 7 ديسمبر ٢٠٢١م10

اقتصاد

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ 
المدنية ـ محمد يونس ختك محمد

إلى: المحكوم عليه: محمد يونس ختك محمد
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 
المدعي المنفذ البواسل لتأجير السيارات، في القضية المشار إليها أعاله.

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٦٣٩٣ درهم.
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة 
تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ 

الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIREA2021 /0004039 ـ  مدني جزئي

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ 
المدنية ـ شيخه خزعل سعيد- الرقم الموحد »٢٥١٨٤١«

إلى: المحكوم عليه: شيخه خزعل سعيد- الرقم الموحد »٢٥١٨٤١«
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 

المدعي المنفذ علي سعيد الموعد، في القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٣٥٥٩٢ درهم.
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة 
تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ 

محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICIVS2021 /0002070 ـ  مدني

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

الى المنفذ ضدهم: دريك ان سكل انترناشيونال
لصالح المنفذ له: جمال احمد ابو هاشم

قررت المحكمة »دائرة التنفيذ« في القضية التنفيذية اعاله، اعالمكم 
بانه تم توقيع الحجز التنفيذي على العقارات للمنفذ ضده والمبينة 

في الجدول ادناه:
قطعة رقم ١٦٤/د/٤٦ ملك بمنطقة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة

قطعة رقم ٢١ ملك بمنطقة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة
لذلك يتوجب عليكم مراجعة محكمة الشارقة االبتدائية االتحادية 
قسم الحجوزات والبيوع خالل سبعة ايام من تاريخ االعالن في 
حال وجود اي اعتراض. وفي حال تخلفكم عن الحضور في الميعاد 
والتاريخ المحدد فان المحكمة ستباشر اجراءات البيع في غيابكم.

رئيس قسم الحجوزات والبيوع 

اخطار بالحجز التنفيذي »نشرا«
في القضية التنفيذية رقم 1250 / 2020

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية االستئنافية

قسم الحجوزات والبيوع 

بناء على طلب / مدعي / سندباد لتأجير السيارات ش ذ م م الجنسية 
الى مدعى عليه / هنادي احمد راشد عبداهلل العطريز النعيمي 

الجنسية/ اإلمارات العربية المتحدة 
بحقك  اصدرت   ٢٠٢١/٠٦/٢١ بتاريخ  المحكمة  بأن  االحاطة  يرجي 

الحكم التالي: حكمت المحكمة 
بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ ٥١٠٠٠ درهم )واحد 
وخمسون الف درهم( والفائدة القانونية على ذلك المبلغ بواقع ٩ ٪ 
سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠٢١/٤/٢7 وحتى تمام السداد 

والزمتها بمصروفات الدعوى ومائة درهم أتعاب محاماة 
حكما قابال لالستئناف خالل ثالثون يوما إعتبارًا من اليوم التالي لإلعالن 
اليه فإن  به وبإنقضاء هذا الميعاد دون الطعن علي الحكم المشار 

المحكمة سوف تتخذ اإلجراءات القانونية لتنفيذه. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اداري سعادة متعاملين

إعالن حكم بالنشر رقم الدعوى: 2021/2٩4 ـ 
تجاري جزئي 

إلى المدعي عليه: محمد زياد مازن عبيد  مجهول محل اإلقامة: إمارة الشارقة, منطقة 
الخان, برج الموارد, شقة رقم ١7٠٨, بالقرب من كارفور , هاتف منزل: ٠٦٥٥٤٨٨٥٤ 

الهاتف المتحرك: ٩7١٥٠٩٢٤٢٤١٥ , ٠٥٠٥٣7٣٣٠٥ 
بناء على طلب المدعي / بنك دبي اإلسالمي 

قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها:  الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي الى البنك 
المدعي مبلغ وقدره ١٥,٠٨7 درهم )خمسة عشر ألف وسبعة وثمانون درهمًا ال 

غير( قيمة عن المديونية المترصدة على النحو السالف إيضاحه 
ضم ملف النزاع رقم ٣٥١٢/٢٠١٢ نزاع تجاري للدعوى الماثلة 

شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقًا من قيد الكفالة 
إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 

محكمة  الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢١/١٢/١٦ بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
ـ  الساعة ٠٨:٣٠ صباحا  المدنيه في تمام  االبتدائية  المحكمة  اإلتحادية  الشارقة 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم ٥( شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد وتقديم 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد 
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله 

ـ بوصفك مدعى عليه 
مكتب الخدمات القضائيةحرر بتاريخ: ٢٠٢١/١٢/٠٦ م. 

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIPOR2021 /0009016 / تجاري)جزئي( 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

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

من: الطرف األول / محمد ميستار نور محمد الجنسية: الهند 
الى: الطرف الثاني / محمد شهانواز اشتياق احمد الجنسية: الهند 
دائرة  من  صادرة  رخصة  اليوم(  )مصبغة  التجاري  باالسم 
التنمية االقتصادية بعجمان رقم )١٩٤١٦( والمسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجمان
بعد  التنازل  على  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  وعليه 

انقضاء ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 MOJAU_2021_0036524 إعالن تنازل عن رخصة

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

الكاتب العدل

الى المدعى عليه: بالل ميسر المدني مجهول محل االقامة: العنوان: الشارقة، منطقة 
التعاون، برج القمة، شقة رقم ٢٣٠١، هاتف رقم ٠٥٥٢٣٤٠٦7٣

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢١ امام مكتب ادارة الدعوى محكمة الشارقة 
االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية- مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى رقم ٦« 
شخصيا او بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.
المطالبة

اوال: تسجيل الدعوى وتحديد اقرب موعد لنظرها واعالن المدعى عليه وفقا لالصول 
والقانون. ثانيا: الزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ وقدره )٣٫٣٠٦٫٨٩٥( 
درهم فقط ثالثة ماليين وثالثمائة الف وستة االف وثمانمائة وخمسة وتسعون 
درهما الغير باالضافة الى فائدة قانونية بواقع ١٢٪ عن التأخير في سداد المبلغ 
المترصد في ذمة المدعى عليه من تاريخ رفع الدعوى الماثلة وحتى تمام السداد. 
بالرسوم  عليه  المدعى  الزام  ثالثا:  درهم.   ١٠٠٫٠٠٠ وقدره  مبلغ  التعويض  مع 

مكتب الخدمات القضائيةوالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIPOR2021/ 0009419 تجاري »جزئي«

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعي عليه: سلسة اليرموك العمال الديكور ذ م م ومن يمثلها قانونيا 
 ٣ طابق  لفينيو  برج  داخل   ١ الراشدية  عجمان  اإلقامة:  محل  مجهول 
شقه رقم ٣٠٥ مكاني: ٤٥٥٦٥٠٩٤٥٣ ت: ٠٥٠٢7١١٥١7 ـ ٠٥٦٦٦١١١7٢
الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢١/١٢/١٤ بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة ا البتدائية المدنيه ـ مكتب رقم )١ 
مكتب مدير الدعوى( شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد, وتقديم مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد 
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها 

أعاله ـ بوصفك مدعى عليه 
مكتب الخدمات القضائيةحرر بتاريخ: ٢٠٢١/١١/٢٩ م.

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

الدعوى رقم AJCFICILABMIN2021/ 0004067 / عمالي)جزئي( 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

فقدان شهادات اسهم صادرة من شركة المنازل 
العقارية وبياناتها كالتالي:

فعلى من يجدها تسليمها للشركة المذكورة 
او االتصال على رقم »٠٥٠٦٥٦٣٦٦٦«

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

فقدان شهادات أسهم

رقم 
المساهم
٨٩٢٤٩٥٩٢
٨٩٢٤٩٥٩٢
٨٩٢٤٩٥٩٢

اسم المساهم

سهيل طيب محمد ابراهيم
سهيل طيب محمد ابراهيم 
سهيل طيب محمد ابراهيم

رقم شهادة 
االسهم
١٠٩٩٣
١٠٣٥٤٦
١٠٣٥٤٧

عدد 
االسهم

٢٠٠٫٠٠٠
٣٠٠٫٠٠٠
٦٠٠٫٠٠٠

يعلن الخبير الحسابي احمد جاسم العبدولي- مركز الخليج للمحاسبة 
والتدقيق والمعين من قبل محكمة دبي االبتدائية في القضية رقم 
٦٠٣ / ٢٠٢١ نزاع تجاري والمقامة من المتنازعة/ تي كيه اليفيتور 
االمارات ش.ذ.م.م سابقا تيسين كروب اليفيتور االمارات ش ذ م م 
وتنفيذا للمهمة فان المتنازع ضدها/ بيفر جلف للمقاوالت ش.ذ.م.م 
»BEAVER GULF CONTRACTING L.L.C« مدعوة لحضور 
اجتماع الخبرة المقرر عقده يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥ الساعة 
الثانية عشر ظهرا وذلك بمقر مكتبنا الكائن بدبي شارع صالح الدين- هور 
العنز- الخبيصي- بناية العبدولي »بناية معرض سيراميك راس الخيمة« 
الطابق االول، مكتب رقم »١٠٤« ت: ٠٤٢٦٨٤7٠٠، ف: ٠٤٢٦٨٨٨٤٦

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اعالن حضور اجتماع خبرة حسابي بالنشر
 رقم 603 / 2021 نزاع تجاري

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي/أحمد جاسم العبيدولي

الى: المحكوم عليه: شيرلي جيرونا فابا  
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ السنيار لتوريد االيدي العاملة ويمثلها السيد/ محمد احمد 

حسن البلوشي ـ في القضية المشار إليها أعاله. 
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور, 
ودفع الرسم المحدد لذلك وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٠,٣٣٦٢٠7
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 

أعاله خالل)١٥( يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 
وفي حالة تخلفك )م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا. 

اعالن منفذ ضده بالنشر اخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIREA2021/ 0002534 ـ مدني )جزئي( 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

بناء على طلب: المدعي )ة( : أحمد علي حسن محمد 
الى: المدعي عليه: احمد جمال محمد يس اغواني 

قد اقام الدعوى يطالب فيها: 
أوال: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ الف وخمسمائة درهم استولي عليها 

ثانيا: شمول الحكم بالنفاذ المعجل 
ثالثا: الزام المدعي عليها بالمصروفات والرسوم واتعاب المحاماة والتعويض 

المدني عن التاخر في السداد 
انت مكلف بحضور اإلجتماع المرئي رقم EM00022462  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.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search

بوابة الجلسات / اإلجتماعات المرئية: شخصيا او بواسطة وكيل معتمد. 
 EM00022462 :بيانات اإلجتماع: رقم اإلجتماع

مركز سعادة المتعاملين

إعالن حضور إجتماع باالتصال المرئي عن بعد 
 )SHCFICIREA2021/ 0008371( في القضية رقم

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

شركة/ هانزو لوجيستيكس ش م ح منطقة حرة »رخصة رقم: ٤٤٥١« 
والكائنة بـ مدينة دبي المنطقة الحرة لمطار دبي ص.ب ١٨٨١١، دبي، 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمرخصة لدى سلطة المنطقة الحرة 
لمطار دبي، ترغب هذه الشركة المذكورة في اعالن قرارها للكافة 
والذي تم اتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 
الشركة  الشركة. وفقا لذلك تهيب  ٠١/١١/٢٠٢١ بشأن اغالق وحل 
بأي طرف معني باألمر ولديه أي مطالبات في مواجهتها عليه تقديم 
هذه الطالبات خالل ١٥ يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق البريد 

المسجل أو االتصال بـ: 
السادة/ هانزو لوجيستيكس ش م ح منطقة حرة
ص.ب: ١٨٨١١ دبي، هاتف رقم: ٩7١٤٢٣٦٩٨٨٠

unitstravel@gmail.com :البريد اإللكتروني
لن يتم النظر في المطالبات التي ترد بعد إنتهاء فترة اإلشعار والمحددة 

بـ ١٥ يومًا

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

إشعار تصفية 
شركة/ هانزو لوجيستيكس ش م ح منطقة حرة

إشعار تصفية
ليكن معلوما للجميع بأن السيد/ الحبيب عوامه ـ مغربي 
الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة)١٠٠٪( 
وذلك للسيد / زيد كريم جاسم الشحماني عراقي الجنسية 
وذلك في الرخصة المهنية المسماة) دراس لصيانة السيارات( 

تأسست بامارة الشارقة بموجب مهنية رقم )٦١77٠١( 
وعماًل بنص المادة)١٤( فقره ٥ من القانون االتحادي رقم)٤( 
لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا 
اإلعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق على االجراء المشار 
أي  لديه  فمن  اإلعالن  هذا  تاريخ  من  اسبوعين  بعد  إليه 

اعتراض حيال ذلك إلتباع اإلجراءات القانونية. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

  MOJAU_2021_0036623 اعالن بالنشر

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

الكاتب العدل

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

من الطرف االول: محمد عارف محمد رمضان- الجنسية: باكستان
الى الطرف الثاني: شازيه نواز طاهر سليم خان- الجنسية: باكستان

باالسم التجاري »المعروف لالعمال الكهروميكانيكية« رخصة 
صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم »١٠٨٠٣٦« 
والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان. وعليه سيقوم الكاتب 
العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء ١٤ يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن.

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

MOJAU-2021- 0036501 اعالن تنازل عن رخصة

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

الكاتب العدل

المعلن اليه/ المستأنف ضدها الثانية: البراري الدارة المنشآت ش.ذ.م.م
بناء على تكليفنا من قبل محكمة استئناف دبي الموقرة العمال 
الخبرة المحاسبية في الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االربعاء 
الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥ وذلك في تمام الرابعة عصرا موعدا لعقد 
عن  وذلك  بعد  عن  المحاسبية  للخبرة  مكرر  االول  االجتماع 
طريق تطبيق »ZOOM« لذا يرجى تثبيت البرنامج ويطلب 
حضوركم او من يمثلكم قانونا لحضور االجتماع المذكور مع 
ارفاق كافة المستندات المتعلقة بالدعوى، للتواصل على هاتف 
رقم ٠٤/٥٨٢١٣٣٣ وفاكس رقم ٠٤/٥7٠٥77٣، ص.ب رقم ٩١١٥٣، 

expert@mazca.ae :دبي، بريد الكتروني

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

دعوة لحضور اجتماع الخبرة المحاسبية االول مكرر 
الدعوى رقم 1٩48 / 2021 استئناف تجاري

إجتماع خبرة

الخبير المحاسبي/ سعيد وليد البستكي

ذ.م.م  العطور  لتجارة  مري  فيو  بير  سول   -١ عليهم:  المدعي 
٢- ايمان فاضل محمد عبدالسالم، نحيطكم علما انه تم انتدابنا 
خبير حسابي بالقضية اعاله والمرفوعة ضدكم من عايشة سالم 
يمثلكم  من  او  مكلفين  فانتم  وعليه  »مدعية«،  الحمادي  احمد 
قانونا بحضور اجتماع الخبرة المقرر عقده بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢ 
الموافق يوم االحد الساعة ٥٫٠٠ بعد العصر وذلك بمكتب الخبيرة 
المنتدبة نهال علي للمحاسبة والمراجعة، الكائن بشارع خليفة، 
بناية بنك االستثمار بجوار كريستال عصفور، الدور الثاني، مكتب 
c٢٠٣. يرجى الحضور بالموعد والمكان المحدد واحضار المستندات 
المؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه في حال تخلفكم عن الحضور 

فان الخبرة ستباشر اعمالها وفقا للصالحيات المخولة لها قانونا.
لالستفسار االتصال بـ ٠٥٠٨١٨١١٣٩

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اعالن موعد خبرة بالنشر بالدعوى 
رقم 2253 / 2021 تجاري بسيطة- أبوظبي

إجتماع خبرة

الخبيرة الحسابية/ نهال علي ابراهيم

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ 
المدنية ـ عبدالرزاق خان جول رياض

إلى: المحكوم عليه: عبدالرزاق خان جول رياض
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ المدينة لالجرة، في القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٢٢١٤ درهم.
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة 
تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ 

محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIREA2020 /0003328 ـ  مدني جزئي

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ المدنية 
ـ سيف محمد سيف سويح المزروعي- بصفته ضامن وكفيل محمد سيف 
الطبي  اليف  اند  هيلث  مركز  مالك  وبصفته  نفسه  عن  المزروعي-  سويح 

»مؤسسة فردية«
إلى: المحكوم عليه: سيف محمد سيف سويح المزروعي- بصفته ضامن وكفيل

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك ابوظبي التجاري »ش م ع« حاليا - بنك االتحاد الوطني »ش م 

ع« سابقا، في القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، ودفع 

الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٥٨٠٥٤٨ درهم.

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

ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICOMS2020 /0002045 ـ تجاري

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

المخطر: محمد اسلم موتيواال عبد الستار ـ الجنسية باكستان 
العنوان : عجمان 

المخطر إليه االول: صن سيتي لمقاوالت البناء ـ الجنسية االمارات 
العنوان: عجمان ـ الراشدية ٢ ـ شقة ٣٠٤ 

المخطر إليه الثاني: جاويد لالستشارات الهندسية ـ الجنسية االمارات 
العنوان: عجمان ـ الراشدية ٢ ـ شقة ٣٠٤ 

الموضوع: )إخطار عدلي بعزل المقاول( لدى كاتب العدل 
تم االتفاق بتاريخ اإلخطار بين المخطر والمخطر اليه وذلك إلنشاء وانجاز فيال مكونة )ارضي 
+ اول + سور( علي قطعة األرض رقم )١٠٢٤( سند رقم )١٠٥٣١١٠٢٤( والكائنة بإمارة 
عجمان القطاع الجنوبي )منطقة الروضة ٢( والعائدة ملكيتها للمخطر وذلك حسب المخططات 
المعتمدة على ان ينجز العمل خالل )١٢ شهرًا( ونظرًا لتأخيركم على انجاز العمل حسب التفاق 
المبرم بيني وبينكم مع العلم انه تم تسليم المخطر اليهما جزء كبير من الدفعات ولم يقوموا 
العمل  لتعطيل  الفادحه نظرا  الضرر والخسائر  المتفق عليها مما يسبب لي  بانجاز االعمال 
حيث تاخرا عن التسلم الموقع مع العلم انه تم إعطاء المخطر إليهما مهلة إلنهاء المشروع 
للمخطر اال انهم يحركوا ساكنًا مع العلم ان المخطر اليهما لم يقوموا بالتواصل مع المخطر 
وجميع االعمال في الموقع متوقفة وبسبب التأخير الناتج من قبلهم صدر امر )بالهدم( من 

قبل دائرة البلدية والتخطيط ـ عجمان 
لذلك نخطركم عن طريق الكاتب العدل برغبتي بعزل المقاول خالل ثالثة ايام فقط من تاريخ 
استالمكم هذا االخطار وفي حالة الرفض فانني ساطر آسفا التخاذ االجراءات القانونية مع 
تحملكم كافة الرسوم القضائية والمصاريف واتعاب المحاماة وكل ما يترتب علي من خسائر. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 MOJAU_2021_0023964 إعالن بالنشر

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

الكاتب العدل

الى المدعى عليه: شوكت علي احمد خان مجهول محل االقامة: امارة الشارقة، مويلح، 
المنطقة الصناعية ١١، تليفون ٠٦٥٣٠٥٥7 فاكس: ٠٦٥٣٥٠٥٥٨ صندوق بريد ٦١٤٣7، 
الدعوى  اقامت  للنقليات قد  المدعية كيون  ان  نعلمكم  هاتف رقم ٩7١٥٦٦٩٤٤77٢ 
المذكورة اعاله وتطالب فيها باالتي: اوال: ضم ملف النزاع رقم ٢٠٢١ / ٢٨٨١ توفيق 
ومصالحة تجاري الى الدعوى لالرتباط. ثانيا: الزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم 
بان يؤديا للمدعية مبلغ وقدره ٤٥٫٠٠٠ درهم »خمسة واربعون الف درهم« نتيجة 
اخالل المدعى عليهما وعدم تسليمهما المركبة محل الدعوى والفائدة القانونية بواقع 
7٪ من تاريخ االستحقاق الحاصل في ٢٠٢٠/٨/٢7 طبقا لما هو ثابت بايصاالت السداد 
المستلمة من المدعي عليهما وحتى السداد التام. ثالثا: الزام المدعى عليهما بالتضامن 
والتضامم بان يؤديا للمدعية مبلغ وقدره ٢٠٫٠٠٠ درهم »عشرون الف درهم« تعويض 
ثالثا:  عليهما.  المدعي  فعل  جراء  من  بها  لحقت  التي  واالدبية  المادية  االضرار  عن 
الزام المدعي عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. لذلك أنت مكلف 
االتحادية  الشارقة  محكمة  الدعوى  ادارة  مكتب  امام   ٢٠٢١/١٢/٢٠ بجلسة  بالحضور 
بواسطة  او  الدعوى( شخصيا  )مكتب مدير  المدنية- مكتب رقم  االبتدائية  المحكمة 
وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك 
خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

مكتب الخدمات القضائيةرقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIPOR2021/ 0008284 تجاري »جزئي«

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

المعلن اليه/ المتنازع ضده الثاني: باسم رزق
في الدعوى رقم ٦٥٢ / ٢٠٢١ نزاع تعيين خبرة تجاري

بناء على تكليفنا من قبل مركز التسوية الودية للمنازعات الموقرة العمال 
الموافق  الثالثاء  يوم  حددنا  فقد  اعاله  الدعوى  في  المحاسبية  الخبرة 
٢٠٢١/١٢/١٤ وذلك في تمام الساعة ١١٫٠٠ صباحا موعدا لعقد االجتماع 
االول للخبرة المحاسبية عن بعد من خالل تطبيق »ZOOM« ويمكنكم 
التواصل معنا، وذلك بمكتبنا الكائن في دبي، منطقة القرهود شارع الشيخ 
رقم  فيوز مكتب  القرهود  بناية  كريك  فندق جميرا  بالقرب من  راشد 
7٠٩ الطابق السابع هاتف رقم ٠٤/٢٢٠٠٢7٢، فاكس رقم ٠٤/٢٢٠٠٢7٣، 
قانونا  يمثلكم  من  او  حضوركم  يطلب  لذا  دبي.   ٤٤٦٠٤7 رقم  ص.ب 
لحضور االجتماع المذكور مع احضار كافة المستندات المتعلقة بالدعوى.

عبدالرحمن كرمستجي للمحاسبة القانونية

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

دعوة لحضور اجتماع الخبرة المحاسبية األول في الدعوى 
رقم 652 / 2021 نزاع تغيين خبرة تجاري

إجتماع خبرة

الخبير المحاسبي/ عبدالرحمن كرمستجي

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٠/٣٨٦ تجاري 
بسداد  تجاري  استئناف   ٢٠٢٠/٢٠٢7 رقم  باالستئناف  والمعدل  جزئي, 
المبلغ المنفذ به وقدره )٢٠٢٩7٢,٥ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 

طالب التنفيذ هاوس أوف كوممس لإلدارة التسويقية  
عنوانه: االماراتـ  إمارة دبيـ  القرهودـ  ديرهـ  دبي إمارة دبيـ  منطقة 
موتور سيتيـ  بناية ابكس اتريوم وتعلن على مكتب وكيلها هاني الجسمي 
للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بـ إمارة دبيـ  ديرةـ  القرهودـ  بناية 

ويمثله هاني رجب موسى عبداهلل الجسمي 
المطلوب إعالنه :١- مطعم شما ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
التنفيذ أو  الى طالب  المنفذ به وقدره ٢٠٢٩7٢,٥ درهم  المبلغ  بدفع 
خزينة المحكمة شاماًل للرسوم والمصاريف  وعليه فان المحكمة ستباشر 
االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل 

١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم ٩11٩/2021/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

بناء على طلب: المدعي)ة(: ستيفن اوالواتوبى اوجونجبيل 
 Yd8x6B :رمز التفويض

وعنوانه / الشارقة ٠٥٨١٨٨٣٨٥٥ 
الى: المدعي عليه: زين هايبرماركت ذ م م 

 AazZM6 :رمز التفويض
وعنوانه/ الشارقة المريجة شارع العروبة محل رقم ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 7 ٨ ٩ ملك شركة 

العودة العقارية ٠٥٠٢١١٣٣٨٠ ـ ٠٦٥٦٥٦٥٥٥ ـ ٠٥٢٤٨١٤٢٦٥ 
انت مكلف بحضور االجتماع المرئي رقم EM00023561  والمقرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢١ 
الساعة ٠٨:٣٠ والذي سيعقد في محكمة الشارقة االتحادية دائرة اليوم الواحد 

العمالية الدائرة الثالثة عن بعد بواسطة االتصال المرئي عبر موقع وزارة العدل
 https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search 
بوابة الجلسات / االجتماعات المرئية شخصيا أو بواسطة وكيل معتمد 

بيانات االجتماع: 
  EM00023561 :رقم االجتماع

النظام  المستندات عبر  الدعوى وارفاق  الجوابية على  المذكرة  ويمكنكم تقديم 
مركز سعادة المتعاملينااللكتروني بعد تصريح المحكمة لكم بذلك. 

اعالن حضور اجتماع باالتصال المرئي عن بعد 
SHCFICILABMIN2021/ 0008870 في القضية رقم

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق 7 ديسمبر ٢٠٢١م08

اقتصاد

المنذرة: كونكورد العقارية لصاحبها/ صديق عبدالهادي العجماني
المنذر اليها: فلور ميدس لخدمات التنظيف ش.ذ.م.م

 مجهول محل االقامة
تنذر المنذرة المنذر اليه بضرورة سداد البدالت االيجارية 
المترصدة بذمته وقدرها  ٤٨٫٣٠٠ درهم وذلك خالل ثالثون 
يوما من تاريخ االنذار، وفي حال عدم التزامكم بما جاء فيه 
سنضطر التخاذ االجراءات القانونية قبلكم ومطالبتكم باالخالء 
التام والفوري للمأجور مع سداد كافة المستحقات المترصدة 
بذمتكم وما يستجد حتى تمام االخالء مع تحميلكم لكافة 
الرسوم والمصاريف والزامكم بتقديم براءة ذمة من هيئة 

الكاتب العدلالكهرباء والمياه بدبي.

إنذار عدلي بالنشر رقم ٩٦٧٠ / ٢٠٢١ 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: غاندي احمد ابو هواش  ومحله المختار مكتب سيف الزحمي للمحاماة واالستشارات 
القانونية ـ امارة دبي ـ الخليج التجاري ـ شارع الخليج التجاري ١ ـ برج ون امنيات ـ 

الطابق ٢٠ ـ مكتب ٢٠٠١  بوكالة المحامي/ سيف الزحمى 
ضد المنذر إليه االول:  ١ – ريس تيوننغ كونسبتس الصالح المركبات 

٢ – صقر محمد عبده العقول )اردني الجنسية( 
العنوان: امارة دبي ـ ام رمول ـ شارع مراكش متفرع من شارع رقم ١ ـ هاتف رقم 

٠5٠٨٢٢٢٤٨5 , ٠5٠٨٤٨٤٠٨5 رقم مكاني: ٣٤7٣59١١٣9 
إنذار قانوني من المنذر إلى المنذر إليهما بأن يؤديا بالتضامن مبلغ وقدره )٠٠٠,٤75( 
درهم اماراتى فقط )اربعة مائة وخمسة وسبعون الف درهما اماراتيا( فقط الغير قيمة 
الشيكات المستحقة الصادرة من المنذر اليها االولى والموقعة من المنذر اليه الثانى الى 
المنذريتوجه المنذر الى المنذر اليهما بهذا االنذار للعلم بما جاء يه وما اشتمل عليه 

ونفاذ مفعوله قانونا مع التنبيه عليه بضرورة سداد قيمة الشيكات ارقام
 ) ٠٠٠٠95,٠٠٠٠97,٠٠٠٠9٨,٠٠٠٠99,٠٠٠١٠٠( والمسحوبة على بنك االمارات االسالمي 
لصالح المنذر وذلك خالل خمسة ايام من تاريخ علمكم بفحوى ومضمون هذا االنذار 
وفي حالة عدم استجابة المنذر اليهما لتنفيذ الطلبات الواردة بهذا االنذار فسوف يقوم 
المنذر باتخاذ كافة االجراءات القانونية الكفيلة بحفظ سائر حقوقه تجاه المنذر اليهما 
من استحقاق المنذر في المطالبة بقيمة الشيكات من تاريخ المطالبة فضال عما يراه 
مناسبا من تعويضات مع الزام المنذر اليهما فضال عن ذلك بكافة الرسوم والمصاريف 
القضائية واتعاب المحاماة وحيث انه قد سبق وقام المنذر بمطالبة المنذر اليه بسداد 
المبلغ المشار اليه والمترصد في ذمته وديا مرارا وتكرارا ولم تحرك ساكنا رغم مطالبته 

الكاتب العدلبسداد تلك المبالغ الثابت ترصدها في ذمته. 

إنذار عدلي بالنشر )٢٠٢١/٩483( 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذرة: كونكورد العقارية لصاحبها/ صديق عبدالهادي العجماني
المنذر اليها: النور الساطع لخدمات إدارة المنشأت

 مجهول محل االقامة
تنذر المنذرة المنذر اليه بضرورة سداد البدالت االيجارية 
المترصدة بذمته وقدرها  ١٠٫٨٣٣ درهم وذلك خالل ثالثون 
يوما من تاريخ االنذار، وفي حال عدم التزامكم بما جاء فيه 
سنضطر التخاذ االجراءات القانونية قبلكم ومطالبتكم باالخالء 
التام والفوري للمأجور مع سداد كافة المستحقات المترصدة 
بذمتكم وما يستجد حتى تمام االخالء مع تحميلكم لكافة 
الرسوم والمصاريف والزامكم بتقديم براءة ذمة من هيئة 

الكاتب العدلالكهرباء والمياه بدبي.

إنذار عدلي بالنشر رقم ٩٦٧١ / ٢٠٢١
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

بالسيارات  الركاب  لنقل  برسيدينتيال   / المنذرة 
الفخمة ش.ذ.م.م 

بوكالة المحامية / قمر صالح سالم الكسادي 
المنذر إليها: برايم جلوبال الدارة اساطيل ذ.م.م  

فإن المنذر ينذر المنذر إليه بضرورة سداد مبلغ 
وقدره ٤٠,7١5 درهم )أربعون ألفا وسبعمائة وخمسة 
أيام من  أقصاها خمسة  عشر درهمًا( خالل مدة 
بما جاء في  للعلم  اإلنذار وذلك  نشر هذا  تاريخ 
مع  القانونية  المدة  خالل  مفعوله  ولنفاذ  اإلنذار 

حفظ كافة حقوق المنذرين األخرى 
الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم )٢٠٢١/٩٢4٠( 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

بالسيارات  الركاب  لنقل  برسيدينتيال   / المنذرة 
الفخمة ش.ذ.م.م 

بوكالة المحامية / قمر صالح سالم الكسادي 
المنذر إليها: تك توتونيرز للكمبيوتر )مؤسسة فردية( 
فإن المنذر ينذر المنذر إليه بضرورة سداد مبلغ 
وقدره ٦١,٤٦٠ درهم )واحد وستون ألفًا وأربعمائة 
وستون الف( درهمًا خالل مدة أقصاها خمسة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلنذار وذلك للعلم بما جاء في 
مع  القانونية  المدة  خالل  مفعوله  ولنفاذ  اإلنذار 

حفظ كافة حقوق المنذرين األخرى 
الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم )٢٠٢١/٩٢38( 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذرة / سوريش بهو جراج غاجاـ  هندي الجنسية  
بوكالة المحامية / قمر صالح سالم الكسادي 

المنذر إليها: بيت الزين لمقاوالت العزل ذ م م  
فإن المنذر ينذر المنذر إليه بضرورة سداد مبلغ 
وقدره ١٠٠٠٠ درهم )عشرة االف( درهمًا خالل مدة 
أقصاها خمسة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار وذلك 
للعلم بما جاء في اإلنذار ولنفاذ مفعوله خالل المدة 
القانونية مع حفظ كافة حقوق المنذرين األخرى 
الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم )٢٠٢١/٩٢3٩( 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المخطر: خليفة سيف سعيد خلف الكعبي- الجنسية: اإلمارات
بوكالة المحامي/ علي حسن الحمادي للمحاماة واالستشارات القانونية

المخطر اليها: ارستقراط ستار لتطوير العقارات ذ م م، مجهول محل االقامة
الموضوع

فان المنذر يخطر وينبه المنذر اليها/ ار ستقراط ستار لتطوير العقارات ذ 
م م، بتنفيذ التزامها بتسليمه الشقة موضوع التعاقد وتوقيع اتفاقية البيع 
والشراء، وذلك على التفصيل سالف الذكر والبيان، وذلك خالل ٣ أيام 
من تاريخه، واال سوف نضطر التخاذ كافة االجراءات القانونية ضدكم. 
وفي حال عدم التنفيذ كما هو متفق عليه فان المنذر يخطركم برد كامل 
المبلغ »١٦٨٫٠5٣٫٠٠« درهم »مائة وثمان وستون الفا وثالث وخمسون 
القانونية والتعويضات عن حجز ذلك المبلغ  درهما« فضال عن الفوائد 
وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، والزامكم بالمصاريف والرسوم 
القضائية والتعويض والفائدة القانونية ومقابل اتعاب المحاماة، مع حفظ 

الكاتب العدلكافة الحقوق االخرى.

اعالن بالنشر رقم المحرر ٩٦١4 / ٢٠٢١
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المخطر / صن رايز ترانسكون للتطوير العقاري ش ذ م م 
عنه مكتب حسن العبدولي للمحاماة واالستشارات القانونية بدبي 

الموضوع إعالن بالنشر لإلنذار العدلي رقم )٢٠٢١/١/٢5٢٢٤٨( 
التكرم بالموافقة باإلعالن بالنشر للمخطر  نلتمس من سعادتكم 

الية/ امين سعيد قاسم زادة بهنامي, الجنسية / ايران 
لذا طلب االعالن بالنشر بالصيغة التالية ينبة المنذر علي المنذر 
الية بما ورد طي االخطار بانتهاء المدة القانونية لمذكرة التفاهم 
المؤرخة ٢٠٢١/7/٢٨ بانتهاء مدتها المنصوص عليها وهي ٦٠ يوم 
المخطرة االخري في  كافة حقوق  توقيعها مع حفظ  تاريخ  من 
والتكافل  والتضامم  التضامن  سبيل  علي  اليهما  المخطر  مطالبة 
بكافة التعويضات واالضرار والخسائر بسبب عدم التزام المخطر 
اليهما بتنفيذ ما ورد بمذكرة التفاهم وبصفة العموم حفظ كافة 

حقوق المخطرة االخري. 
الكاتب العدل

اعالن بالنشر ٢٠٢١/٩٦٦٢ 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: رشاد محمد الزبير 
بوكالة المحامي / سالم عبداهلل الحمادي 

ضد المنذر إليهم/ ياسمين صالح فوائد محمد حسن ـ أحمد 
كرم عبد الكريم عبدالرحمن 

ينذر المنذر, المنذر اليهم وينبه عليهم ويفهمهم بوجوب سداد 
بدل االيجار المتأخر وقدره ٦٠٠٠٠ )ستون ألف درهم( خالل 
ثالثين يوما من تاريخه واالسيقوم المنذر باتخاذ كافة االجراءات 
العين المؤجرة  اليهم ألخالئهم من  المنذر  القانونية من قبل 
والزامهم ببدل االيجار المتأخر وما يستجد حتى تاريخ تسليم 
والمصاريف  الرسوم  بكافة  وإلزامهم  الفعلي  المؤجرة  العين 

الكاتب العدلومقابل اتعاب المحاماة والفائدة القانونية. 

إنذار عدلي بالنشر ٩5٦٦/٢٠٢١ 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: شركة جلف فلور لتجارة السجاد ذ م م 
المنذر اليه: جبل الظنة للمفروشات  ش ذ م م 

الموضوع : تطالب المنذرة المنذر إليهما بالتضامن بسداد 
مبلغ ١5٠٢7 درهم )خمسة عشرة الف وسبعة وعشرون 
درهم( خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ استالمها هذا 
اإلنذار وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
التي تحفظ لها حقها والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي 
عطل أو ضرر تعرضت له المنذرة مع تحميل المنذر إليها 

بكافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. 
الكاتب العدل

إنذار عدلى بالنشر ٢٠٢١/٩٦84 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: شركة جلف فلور لتجارة السجاد ذ م م 
المنذر اليه: عوض محمد لتجارة السجاد ش ذ م م 

الموضوع : تطالب المنذرة المنذر إليهما بالتضامن بسداد 
وتسعة وسبعون  الف  مبلغ ١5٠79 درهم )خمسة عشرة 
درهم( خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ استالمها هذا 
اإلنذار وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
التي تحفظ لها حقها والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي 
عطل أو ضرر تعرضت له المنذرة مع تحميل المنذر إليها 

بكافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. 
الكاتب العدل

إنذار عدلى بالنشر ٢٠٢١/٩٦83 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: سيرفكورب ذ م م. 
المنذر إليها: بوابة الخليج للوساطة التجارية ش ذ م م 

)مجهولة محل اإلقامة( 
ينذر المنذر/ المنذر اليه سداد القيمة االيجارية المترتبة والمستحقة خالل 
مدة )أقصاها ثالثون يوم( من تاريخ إستالمه اإلنذار وبإخالء العقار في 
حالة عدم السداد في المدة المحددة لالنذار وتسليمها للمنذر خالية من 
الشواغل وبالحالة التى تسلمها عليها مع إصالح ما قد يكون لحق بها من 
ضرر وتلف وتسوية حساب الماء والكهرباء عن مدة شغلها للعين وسداد 
كافة الرسوم الرسمية وغير الرسمية حسب بنود العقد مع سداد القيمة 
االيجارية حتى االخالء الفعلى في حالة عدم السداد في المدة المحدده 
وإال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات القانونية التى تحفظ له حقه بما 
فيها المطالبة القضائية باإلخالء وسداد كامل القيمة اإليجارية ومصاريف 
استهالك الكهرباء والمياه حتى تاريخ اإلخالء التام مع تحميل المنذر إليه 

الكاتب العدلبكافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. 

إنذار عدلي بالنشر رقم )٢٠٢١/٩٦٧٢( 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 المنذر: عبداهلل جمعه عبداهلل درويش الفالسي 
المنذر إليها: العمران للنقل العام ش ذ م م 

)مجهولة محل اإلقامة( 
ينذر المنذر / المنذر اليه سداد القيمة االيجارية المترتبة والمستحقة للفترة 
من ٠١/ ٢٠٢١/١٠ وحتى ٢٠٢٢/٠9/٣٠ مبلغ وقدره ١٨٠٠٠٠ درهم خالل 
مدة ) أقصاها ثالثون يوم( من تاريخ إستالمه اإلنذار وبإخالء العقار في 
حالة عدم السداد في المدة المحددة لالنذار وتسليمها للمنذر خالية من 
الشواغل وبالحالة التى تسلمها عليها مع إصالح ما قد يكون لحق بها من 
ضرر وتلف وتسوية حساب الماء والكهرباء عن مدة شغلها للعين وسداد 
كافة الرسوم الرسمية وغير الرسمية حسب بنود العقد مع سداد القيمة 
االيجارية حتى االخالء الفعلى في حالة عدم السداد في المدة المحددة 
وإال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات القانونية التى تحفظ له حقه فيها 
المطالبة القضائية باإلخالء وسداد كامل القيمة اإليجارية ومصاريف استهالك 
الكهرباء والمياه حتى تاريخ اإلخالء التام مع تحميل المنذر إليه بكافة 

رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. 
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٩٦٦٦
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذرة: سجايا للعقارات
المنذر اليها: جان كو للخدمات االلكترونية ش.ذ.م.م- رخصة رقم: ٨٣7٦٦١

الموضوع
تنذر المنذرة/ المنذر اليها بضرورة سداد مبلغ وقدره ٣٫7٠٠ ثالثة االف 
وسبعمائة درهم وهو عبارة عن قيمة الدفعة الثالثة الشيك رقم ٢٢ عن 
عقد االيجار المؤرخ في ٢٠٢١/٠7/٢٦ عن الفترة من ٢٠٢١/9/٦ وحتى 
 ،٢ االولى، سجايا  القصيص   ،٣٠7 رقم  بالمكتب  والخاص   ٢٠٢١/١٠/١7
المشيد على قطعة االرض ٢٣٢-٤7٨، وعلى ان يتم سداد المبالغ موضوع 
االنذار خالل ثالثون يوما من تاريخ النشر، واال فان المنذرة سوف تضطر 
التخاذ كافة االجراءات القانونية ضدك والكفيلة بحفظ حقوقها بما في 
ذلك اقامة دعوى ايجارية ضدك امام لجنة فض المنازعات االيجارية في 
دبي لمطالبتك في حالة امتناعك عن السداد باخالء الماجور وسداد بدل 
االيجار المستحق عليك حتى تاريخ االخالء الفعلي باالضافة الى تحملكم 

الكاتب العدلكافة الرسوم والمصاريف.

انذار عدلي بالنشر رقم ٩553 / ٢٠٢١
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر مصرف أبوظبي االسالمي، بوكالة المحامي عباس مهدي الطاهري
المنذر اليه: ساره سعيدان نصيب حارب- مجهول محل االقامة

حيث ان موكلي يداينكم بمبلغ وقدره »١٣٦٢٠9٫9٢ درهم« بموجب 
 »E/قرض تمويل السيارة رقم »٣٣٤9٨« موديل »٢٠١9« الفئة »دبي
النوع »نيسان باترول« اللون »ابيض« وهذه المديونية مترصدة في 
في  المستحقة  المالية  االقساط  سداد  عن  امتناعكم  بسبب  ذمتكم 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم بسداد هذه المديونية اال انكم 
االستجابة  نرجو  وعليه  االنذار،  تاريخ  حتى  السداد  الى  تبادروا  لم 
لدواعي هذا االنذار وذلك بسرعة سداد المبلغ المترصد في ذمتكم 
خالل سبعة ايام من تاريخ هذا النشر، واال سوف نضطر الى استصدار 
أمرا ببيع المال المرهون »السيارة المرهونة« لصالح البنك المنذر 
باالضافة الى تحميلكم الرسوم والمصروفات مع حفظ كافة حقوق 

الكاتب العدلموكلي االخرى تجاهكم.

انذار عدلي بالنشر ٩٦8٧ / ٢٠٢١
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذره/ المستقبل لصناعه السقاالت وااللمنيوم )ش.ذ.م.م( 
المنذر اليهم: ١ – فورمويل لاللمنيوم والزجاج 

٢ – عامر احسان حسين المصريـ  اردني الجنسيه بصفته الموقع على الشيكات 
الموقع  الجنسيه بصفته  اردني  ـ  ٣ – طارق عبدالرحمن احمد شحاده 

علي الشيكات 
الموضوع: تكليف بالوفاء بمبلغ ١7٣,95٢,5٨ درهم )مائه وثالثه وسبعون 

الفا وتسعمائه واثنان وخمسون درهما وثمانيه وخمسون فلسا( 
وعليه فإننا نيابة عن الموكلين نكلفكم وننذركم بضرورة سداد المبلغ 
المترصد بذمتكم والبالغ ١7٣,95٢,5٨ )مائه وثالثه وسبعون الفا وتسعمائه 
واثنان وخمسون درهما وثمانيه وخمسون فلسا( وذلك خالل مدة ال تتجاوز 
خمسه ايام من تاريخ االعالن بالنشر وإال فإنه سنضطر إلى إتخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلينا مع تضمينكم الرسوم 

الكاتب العدلوالمصروفات وكامل اتعاب المحاماة 

انذار عدلي بالنشر )٢٠٢١/٩٦٦٧( 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: مركز دبي لتوريد مواد البناء ذ م م 
المنذر اليه االول: شركة نور اليمن لمقاوالت التكييف ش ذ م م 

المنذر اليه الثاني: سيف علي زيدي فاسي اول حسن 
الموضوع : يكلف المنذر المنذر إليهما بالتضامن بسداد مبلغ 
)٣٠٣٢9٦,١٨( درهم )ثالثة مائة الف ومئتان وستة وتسعون 
درهم وثمانية عشر فلس( قيمة الشيكات المستحقة وذلك 
خالل خمسة أيام من تاريخ استالمه هذا اإلنذار وإال سيضطر 
المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه 
والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي عطل أو ضرر تعرض 
بكافة رسوم ومصاريف  إليه  المنذر  المنذر مع تحميل  له 

الكاتب العدلالتقاضي وأتعاب المحاماة. 

إنذار عدلى بالنشر رقم )٩٦8٩/٢٠٢١( 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: بنك أبوظبي التجاري 
ضد ١ – المنذر اليه: ١ – عامر حسين شودرى  الجنسية باكستان 

مجهول محل اإلقامة 
الموضوع: فإننا ننذركم بضرورة بسداد المبلغ المترصد بذمتكم 
الف  عشر  واثنى  مليون  درهم   ١٠١٢5٠٠ وقدرة  المنذر  لصالح 
وخمسمائة درهم خالل ٣٠ يوم من تاريخ اعالنكم اإلنذار وحال 
امتناعكم عن السداد خالل هذه المهلة فإن المنذر يحتفظ بحقه 
في إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التى يراها مناسبة وسنضطر 
إلى بيع العقار األرض امارة دبى ـ المنطقة موتر سيتى ارض رقم 
ـ  الوحدة ٣١٦  المبنى شرلوك هاوس ٢ رقم  اسم  ١١ مبنى ٣٠ 
رقم الطابق ٣ مساحة الوحدة ١٣٣٢/٠٠ قدم مربع ـ شقه ـ أسماء 

المالك ١ – عامر حسين شودرى 
باإلضافة إلى تحميلكم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 

الكاتب العدل

انذار بالنشر اإلنذار العدلي رقم ٢٠٢١/٩555 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر/ هشام محمد محمود محمد مصري الجنسية 
العنوان: االمارات العربية المتحدة ـ إمارة دبي ـ القرهود بناية بوشقر ـ 

الطابق الثاني ـ رقم ٢٠٨ ـ هاتف رقم ٠٤٢٢١7٠١٠ ـ 
رقم مكاني: ٣٢٨9٣9٣٦5٦ 

بوكالة السيد/ احمد عاطف العريان بموجب الوكالة رقم: ١/٢٤9٦9٦/٢٠١7 
ضد المنذر اليه/ احمد فائز عنتر لبناني الجنسية 

العنوان: االمارات ـ امارة عجمان ـ الراشدية ٣ ـ بناية االنصار ـ شقة رقم 
5٠9 ـ هاتف : ٠5579١١9٣١ 

الف  )اربعون  درهم   ٤٠,٠٠٠ بمبلغ  بالوفاء  بالتكليف  :انذار  الموضوع 
درهم( بناء عليه فإن المنذر يكلف المنذر إليه بالوفاء لسداد بمبلغ ٤٠,٠٠٠ 
)اربعون الف درهم( وذلك في ميعاد غايته خمسة أيام من تاريخ نفاذ 
مفعول التكليف بالوفاء وفقًا للقانون وإال سيضطر المنذر الى اتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية والقضائية ضد المنذر إليهما وتحميلهما كافة اآلثار 

المترتبة على عدم السداد وكذلك الفوائد القانونية. 
الكاتب العدلمع حفظ كافة حقوق المنذر االخرى 

اعالن انذار عدلي بالنشر في المحرر رقم: ٩٦8٦/٢٠٢١ 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

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

المنذر اليهم: ١. عارف محمد صالح علي الزرعوني- بصفته المدين االصلي
٢. مروان عارف محمد صالح الزرعوني- بصفته الراهن ٣. محمد عارف 
محمد صالح الزرعوني- بصفته الراهن ٤. راشد عارف محمد صالح علي  
الزرعوني- بصفته الراهن 5. عائشة عارف محمد صالح علي الزرعوني- 

بصفتها الراهنة ٦. فرح محمد علي الزرعوني- بصفتها الراهنة
ان المنذر عمال باحكام المواد »٢5، ٢٦« من القانون رقم »١٤« لسنة 
٢٠٠٨ بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي ينذركم بضرورة المبادرة في 
سداد المبلغ المترصد بذمتكم والبالغ مبلغا وقدره ١٤٫٠٨١٫٨٢١٫١٣ »اربعة 
عشر مليون وواحد وثمانون الفا وثمانمائة وواحد وعشرون درهم وثالثة 
عشر فلسا« كما بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١9 وذلك خالل ٣٠ يوم من تاريخ النشر 
بهذا االنذار واال سيضطر البنك المنذر اسفا باتخاذ االجراءات القانونية 

الكاتب العدللبيع العقارات المرهونة لصالح البنك المنذر.

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١ / ٩٦٧٩

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: زهرة دمشق للهواتف المتحركة ش ذ م م
المنذر اليه: اي سي تي كومبيوتر للتكنولوجيا ش ذ م م »سابقا« 

الجائز للتكنولوجيا ذ م م »حاليا«
ينذر المنذر/ المنذر اليه بضرورة سداد كامل مبلغ الشيك مبلغ 
وقدره »١٠٫٠٠٠« درهم »عشرة االف درهم«، وذلك خالل 
مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ استالمه هذا االنذار، واال 
سيضطر المنذر الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه بما فيها اقامة الدعاوى القضائية واستصدار امر االداء 
مع التعويض الجابر للعطل والضرر وتحميل المنذر اليه بكافة 

الرسوم ومصاريف التقاضي واتعاب المحاماة
الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم ٩٦٦8 / ٢٠٢١

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

موضوع الدعوى:
طالب االعالن: هاي واي لتجارة الديزل »ش.ذ.م.م« صفته بالقضية: مدعى

المطلوب اعالنه: ١- إم ار إس بك التجارية ذ م م- صفته بالقضية: 
مدعى عليه، مجهول محل االقامة

فقد قررت محكمة دبي  اداء  امر  استصدار  االعالن: طلب  موضوع 
االبتدائية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤ بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية 
مبلغ »77٫١75 درهم« »سبعة وسبعين الف ومائة وخمسة وسبعين 
القانونية 5٪ من تاريخ االستحقاق في 5/٢٠٢١/٤  درهم« والفائدة 
وحتى تمام السداد، والزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ ثالثمائة 
درهم مقابل اتعاب المحاماة. ولكم الحق في استئناف االمر خالل ٣٠ 

رئيس القسميوم من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم ٧٠8٠/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة االستئناف المدنية الثالثة رقم ٨٣ 
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٠١٦/٢٠٢٠ 

مدني جزئي والرسوم والمصاريف واالتعاب 
المستأنف أمان ناندا 

عنوانه إمارة دبي ـ تالل اإلمارات ـ شارع نسرين رقم ٦ فيال رقم P3 ـ 
ويعلن على محله المختار مكتب وكيله هاني الجسمي للمحاماة الكائن 

 m4 بإمارة دبي ـ ديرة ـ القرهود ـ بناية ليبرتي مكتب
ويمثله هاني رجب موسى عبداهلل الجسمي 

المطلوب إعالنه ١ – سيدهارت راجا صفته: مستأنف ضده 
موضوع اإلعالن: نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ 

٢٠٢١/٠7/١٣ في الدعوى المذكورة أعاله 
حكما بمثابة الحضوري قابال للطعن خالل ستين يوما اعتبارا من اليوم 
التالي لنشر هذا االعالن  صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في االستئناف 
رقم ٢٠٦/٢٠٢١/3٠٠ ـ استئناف مدني 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

الى المنفذ ضده:١- مجموعة ٣٢ للعقارات المحدودة
 مجهول محل االقامة

بما ان الطالب التنفيذ: امير اميروف
عن  عبارة  وهي  الخاصة  اموالكم  على  الحجز  تم  بانه  نعلنكم 
رقم   ،٢٨ ارض  برقم  الخامسة،  الثنية  بمنطقة  الكائنة  الوحدات 
الوحدات: ٢7٠5، ٢7٠٤، ٢7٠٣، ١٠٦، ١٠٣، ٢7٠9، ٢7٠٨، ٢7٠7، 
٢7٠٦، ٣٦٠٢، ٢7٠٢، ٢5٠٢، ٣٤٠5، ٣١٢، ١٣٠٢ اسم المبنى: برج 
الكونكورد، وفاء للمبلغ المطالب به في الملف اعاله. وذلك للعلم 

بما جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

اعالن محضر حجز بالنشر
٢١١ / ٢٠١٩ / 484 تنفيذ عقاري

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

09 العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق 7 ديسمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨5 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٣9٤5 
درهم(   ٢٨75١٤,9١( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  اداء,  امر 

شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ كيـ  اتشـ  كي للسقاالت وقوالب الخرسانة المحدودة 
)ذ.م.م(  عنوانه: االمارات ـ إمارة عجمان ـ شارع الزهراء رقم 

٣٢٣ ـ خلف بلدية عجمان بالحميدية 
المطلوب إعالنه :١- شوبا للهندسة والمقاوالت ش.ذ.م.م  صفته: 

منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله 
والزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٨75١٤,9١ درهم الى 

طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 83٦٦/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨ 
لسنة ٢٠١9   الدعوى رقم ١٤٤٦٤  الصادر في  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  موضوع 
عمالي جزئي بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )579٠7 درهم( لصالح العامل 
باالضافة إلى مبلغ وقدره )١١79 درهم( رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ )٤٨٤9 

درهم( رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة
طالب التنفيذ روؤف وليم قرياقص مقار   عنوانه إمارة ابوظبي, منطقة الكورنيش, 

شارع الكورنيش, الطابق السابع,شقة ٢١7, بالقرب من بنك رأس الخيمه 
المطلوب إعالنه ١ – المختارة للتصميم الداخلي )ش.ذ.م.م(  صفته: منفذ ضده 
المذكورة أعاله والزامك  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  موضوع اإلعالن: قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 579٠7 درهم وتسليمه الى طالب التنفيذ أو 

خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ )٦٠٢٨( درهم رسوم لخزينة المحكمة 
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام 

بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم ٧8٩٢/٢٠٢١/٢٠٩ تنفيذ عمالي

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

موضوع الدعوى: 
طالب اإلعالن: احمد صبحى بسمدجى صفته بالقضية: مدعى 

المطلوب إعالنه: ١ – نبيل محمد عثمان صفته بالقضية: مدعى عليه 
مجهول محل اإلقامة 

موضوع اإلعالن: 
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
مبلغ  المدعي  الى  يؤدي  بان  عليه  المدعى  بالزام   ٢٠٢١/٠٨/٠٤
٣٠,٠٠٠ درهم )ثالثون الف درهما( متبقي قيمة الشيك, مع الفائدة 
القانونية بواقع 5٪ سنويا من تاريخ استحقاق الشيك وحتى تمام 

السداد وبالرسوم والمصاريف 
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١5 يوم من اليوم التالي لنشر 

رئيس القسمهذا اإلعالن. 

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 48١5/٢٠٢١/٦٠ امر أداء 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨5 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٦٦7 استئناف 
تجاري بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٨٣79٢٠ درهم( شاماًل للرسوم 

والمصاريف 
طالب التنفيذ تالميرا ييرمولوفا 

عنوانه إمارة دبي ـ بردبي ـ شارع الشيخ زايد ـ منطقة المركز التجاري 
األولى ـ أبراج لطيفة ـ الطابق ٣٦ ـ مكتب رقم ) ٣٦٠١(
هاتف رقم: ٠٤٣5٢١١٣١ ـ رقم مكاني: ٢٦٨٤٨9٠٦٣٠ 

المطلوب إعالنه ١ – شريك أحمد كاتينتي بارامبات عن نفسه وبصفته 
مدير شركة بلندز )ذ.م.م( صفته: منفذ ضده  

 موضوع االعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٨٣79٢٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة.  وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم  8١٩٦/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في: دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨5 
 ٢٠٢١ / رقم 9٣٠7  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
عمالي جزئي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »١٨75٢ درهم« لصالح 
العامل باإلضافة إلى مبلغ وقدره »٣9٦ درهم« رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ 

»9٣٣ درهم« رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة.
طالب التنفيذ:  هونيليت اكوينو سيبستيان عنوانه: اإلمارات، إمارة دبي، 
المنطقة أبو هيل، شارع هور العنز، بناية الكانا، الطابق ٣، شقة رقم ٣٣١، 

بالقرب من مستشفى الكندي، رقم مكاني: ٣٣٨9٨97٠١٠
المطلوب إعالنه: ١ـ كانديالبرا للتجارة العامة ش.ذ.م.م  صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٨75٢ درهم إلى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة باإلضافة إلى مبلغ ١٣٢9 رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم: 855٧/٢٠٢١/٢٠٩ ـ تنفيذ عمالي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في: دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤ 
 ٢٠٢٠ / رقم ٣79٦  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
تجاري جزئي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »7٣95٦٫٢٦ درهم«شاماًل 

للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ:  سبع دانات لمقاوالت التكسيه واألرضيات ذ.م.م

الشرق األوسط،  بناية  إمارة دبي، منطقة االتحاد، شارع سما،  عنوانه: 
بالقرب من المال بالزا، رقم مكاني »٣٤٨٢797٤59«

المطلوب إعالنه: ١ـ االيك لتركيب أحواض السباحة ش.ذ.م.م  صفته: 
منفذ ضده 

موضوع اإلعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »7٣95٦٫٢٦« درهم إلى طالب التنفيذ أو 

خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم: 8383/٢٠٢١/٢٠٧ ـ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

موضوع الدعوى: 
طالب اإلعالن: محمد علي ابراهيم الزريهى صفته بالقضية: مدعى 

بالقضية:  المطلوب إعالنه: ١ – مطعم وايت هيز ش.ذ.م.م صفته 
مدعى عليه - مجهول محل اإلقامة 

أداء فقد قررت محكمة دبي  أمر  استصدار  موضوع اإلعالن: طلب 
االبتدائية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠١ بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي 
مبلغ ٦7,٠٠٠ درهم )سبعة وستين الف درهم ( والفائدة القانونية 
5٪ علي مبلغ كل شيك اعتبارا من تاريخ استحقاقه المبين به وحتى 
تمام السداد مع شمول االمر بالنفاذ المعجل بال كفالة والزمت المدعي 

عليه بالمصاريف 
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١5 يوم من اليوم التالي لنشر 

رئيس القسمهذا اإلعالن. 

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم ٦٩3٩/٢٠٢١/٦٠ امر أداء 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

موضوع االستئناف: 
طالب اإلعالن: بناة االبداع لمقاوالت البناء ش.ذ.م.م صفته بالقضية: مستأنف 
المطلوب إعالنهما: ١ – الوادي األخضر للعقارات )ذ.م.م( صفته بالقضية: 

مستأنف ضده 
٢ – شركة يشيل وادي المساهمة لتصاميم العقارية واإلنشاءات الصناعة 

والتجارة - صفته بالقضية: مستأنف ضده  - مجهولي محل اإلقامة 
موضوع اإلعالن:  بما أن المدعي/ أقام الدعوى المذكورة أعاله وعليه 
نعلنكم بأن المحكمة حكمت بتاريخ الحكم التمهيدي التالي »أقسم باهلل 
العظيم أن المستأنف ضدها األولى لم تتسلم ما قيمته ٨٠٨٢٣7 درهم 
)ثماني مائة وثمانية ألف ومائي وسبعة وثالثون درهما( من المستأنفين 
بجانب المبلغ الذي توصل اليه الخبير المنتدب في تقريره كثمن للفيال 
موضوع العقد موضوع الدعوى« وحددت لها المحكمة جلسة يوم االثنين 
الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحا إلداء القسم في قاعة التقاضي 
عن بعد والتي يمكن الوصول إليها من خالل موقع محاكم دبي االلكتروني 

ـ الخدمات العامة ـ جداول جلسات القضايا
رئيس القسم

إعالن حكم بالنشر في االستئناف 
رقم ٩٢٦/٢٠٢١/3٠5 استئناف تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

موضوع التنفيذ 
بالقضية:  امام حسين صفته  اإلعالن :سيد منور حسين سيد  طالب 

طالب التنفيذ 
المطلوب إعالنه: ١ – االمان الدائم لمقاوالت تشيد االنشاءات المعدنيه 
والخدمات الفنيه ش.ذ.م.م )سابقا( ايفر سيف للمقاوالت ش.ذ.م.م 

)حاليا(  صفته بالقضية: منفذ ضده - مجهول محل اإلقامة 
موضوع االعالن 

قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم بدفع المبلغ 
المنفذ به وقدره)٢٨7٠5( درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة 
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 
رئيس القسم

اعالن بالنشر في التنفيذ 
رقم 83٢3/٢٠٢١/٢٠٩ تنفيذ عمالي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في الدائرة العمالية الجزئية الخامسة عشر رقم ١٨٠ 
)٣١٨٢٢ درهم(  بمستحقات عماليه وقدرها  المطالبة  الدعوى  موضوع 

وتذكرة عوده بمبلغ )٢٠٠٠ درهم( والرسوم والمصاريف 
المدعى جولميرا زاسكلينوفا عنوانه اإلمارات, إمارة دبي, بردبي, ابراج 
بحيرات جميرا, بناية الوليد, الطابق ٨,شقة رقم ٨٠٨ , بالقرب من مترو 

شوبا العقارية  رقم مكاني: ١٣٢٦٢75٠٣٠ 
أدفايزورز  بزنيس   & أكاونتينغ  إيه  سي  إم  إيه   –  ١ إعالنه  المطلوب 

م.د.م.س صفته: مدعى عليه 
 موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمستحقات 
عماليه وقدرها)٣١٨٢٢ درهم( وتذكرة عوده بمبلغ )٢٠٠٠ درهم(والرسوم 
والمصاريف.  وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣ الساعة 
١١:٠٠صباحا 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 ١٠333/٢٠٢١/١3 عمالي جزئي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

الى المنفذ ضدهما: ١- ويل جي اند بي الوطنية »ش.م.م« 
٢- جوانو اند براسكفيدس »اوفرسيز« ليمتد »فرع دبي« 

مجهولي محل االقامة
لتأجير اآلالت والمعدات  الصداقة  التنفيذ:  الطالب  ان  بما 

ش.ذ.م.م
والزامك  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اقام  قد 
بدفع مبلغ المنفذ به وقدره »٣95٦٨٣٫٦٠« الى طالب التنفيذ 
أو خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات 
التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
رقم ٢٠٧ / ٢٠٢١ / 8883 تنفيذ تجاري

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية السادسة رقم ١٠
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٦٦٫٢9٤٫75 
درهم والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ رفع 

الدعوى وحتى السداد التام.
المدعي: جي دبليو سي جلوبال للشحن والنقليات ش.ذ.م.م

عنوانه: إمارة دبي، ديره، شارع المطار، قرية الشحن، بناية مكين، مكتب 
رقم ١١٢، رقم مكاني: ٣٢٨759٤٢٣١

المطلوب إعالنه: ١ـ تيكنوفا اندستريز ش.ذ.م.م ـ صفته: مدعى عليه
موضوع االعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ 
للمدعية مبلغ ١٦٦٫٢9٤٫75  تؤدي  ان  المدعى عليها  بالزام   ٢٠٢١/7/١٣
درهم، والفائدة القانونية بواقع ٠5٪ سنويا من تاريخ المطالبة الحاصل في 
٢٠٢١/١/٣ وحتى تمام السداد والزمتها بالمصروفات والف درهم اتعاب 
المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا 
من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 5٧٦/٢٠٢١/١٦ تجاري جزئي

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: مركز انتيجريت لذوي االعاقة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 7٦١٨٨٨

العنوان: فيال ملك فاطمة الشيخ مبارك علي الشامسي- ام سقيم ٣
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٣٦٦٢٦
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/٠9/٢٨ تاريخ تصديق القرار: ٢٨/٢٠٢١/٠9

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم 7٠٢ ملك محمد سعيد خلف الغيث- بورسعيد- ديرة

الهاتف: ٢٢٨٨9٨٢-٠٤-97١ الفاكس: 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: مركز انتيجريت لذوي االعاقة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 7٦١٨٨٨

العنوان: فيال ملك فاطمة الشيخ مبارك علي الشامسي- ام سقيم ٣
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٣٦٦٢٦
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/٠9/٢٨ تاريخ تصديق القرار: ٢٨/٢٠٢١/٠9

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم 7٠٢ ملك محمد سعيد خلف الغيث- بورسعيد- ديرة

الهاتف: ٢٢٨٨9٨٢-٠٤-97١ الفاكس: 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: توب هات لتركيب البنية التحتية للحاسب اآللي ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٨١7٢٠5 العنوان: مكتب ٦٠١ ٦٠9 ٦١٠ ٦١١ ملك عبدالرحيم 

 b محمد بالغزوز الزرعوني ـ القرهود استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣7٠٣79 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

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

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/١٨  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/١٨ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس : ٢97٣٠7١-٤-97١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: توب هات لتركيب البنية التحتية للحاسب اآللي ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٨١7٢٠5 العنوان: مكتب ٦٠١ ٦٠9 ٦١٠ ٦١١ ملك عبدالرحيم 

 b محمد بالغزوز الزرعوني ـ القرهود استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣7٠٣79 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

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

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/١٨  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/١٨ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس : ٢97٣٠7١-٤-97١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: سعيد محمد قلي لتجارة االلكترونيات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 9١9٢7٢ العنوان: معرض دور أرضي+ مكتب دور االول 

B ملك عبداهلل خليفه احمد المهيري، راس الخور، استدامه
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١5٢7١٢5
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٢/٠5 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٢/٠5

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ديرة، بورسعيد
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس: ٢97٣٠7١-٤-97١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: سعيد محمد قلي لتجارة االلكترونيات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 9١9٢7٢ العنوان: معرض دور أرضي+ مكتب دور االول 

B ملك عبداهلل خليفه احمد المهيري، راس الخور، استدامه
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١5٢7١٢5
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٢/٠5 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٢/٠5

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ديرة، بورسعيد
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس: ٢97٣٠7١-٤-97١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: افنان لخدمات التموين بالمواد الغذائية
رقم الرخصة: 5١٢٢٠٠

العنوان: مكتب M2 ملك محمد عبدالرحمن االشرم، ديرة، المطينه
الشكل القانوني: تضامنية 

رقم القيد بالسجل التجاري: 997٣5٠
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٣٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٣٠

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ديرة، بورسعيد
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس: ٢97٣٠7١-٤-97١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: انروكسز للتجارة العامة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٦٤٦7٦٤

العنوان: مكتب ملك مركز بالديوم لالعمال- البرشاء االولى- استدامه بي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٦7٦٤٣
اسم المصفي: انتركونتيننتال لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٨ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٨

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم ٢١5 ملك شهاب احمد رمضان جمعه- ديرة، عيال ناصر

الهاتف:               الفاكس:  
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: افنان لخدمات التموين بالمواد الغذائية
رقم الرخصة: 5١٢٢٠٠

العنوان: مكتب M2 ملك محمد عبدالرحمن االشرم، ديرة، المطينه
الشكل القانوني: تضامنية 

رقم القيد بالسجل التجاري: 997٣5٠
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٣٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٣٠

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ديرة، بورسعيد
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس: ٢97٣٠7١-٤-97١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: انروكسز للتجارة العامة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٦٤٦7٦٤

العنوان: مكتب ملك مركز بالديوم لالعمال- البرشاء االولى- استدامه بي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٦7٦٤٣
اسم المصفي: انتركونتيننتال لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٨ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٨

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم ٢١5 ملك شهاب احمد رمضان جمعه- ديرة، عيال ناصر

الهاتف:               الفاكس:  
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: خدمات المطوع البحرية »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٢٢٣9٨7

العنوان: مستودع رقم wh-2- 75 ملك دبي للعقارات، بر دبي، الجداف
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ٤٨١٨٢
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٢٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢5

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢7٢٨٢٨-٠٤-97١ الفاكس: ٢٢7٤٠٨٠-٠٤-97١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: خدمات المطوع البحرية »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٢٢٣9٨7

العنوان: مستودع رقم wh-2- 75 ملك دبي للعقارات، بر دبي، الجداف
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ٤٨١٨٢
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٢٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢5

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢7٢٨٢٨-٠٤-97١ الفاكس: ٢٢7٤٠٨٠-٠٤-97١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
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العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق 7 ديسمبر ٢٠٢١م08

اقتصاد

المنذرة: كونكورد العقارية لصاحبها/ صديق عبدالهادي العجماني
المنذر اليها: فلور ميدس لخدمات التنظيف ش.ذ.م.م

 مجهول محل االقامة
تنذر المنذرة المنذر اليه بضرورة سداد البدالت االيجارية 
المترصدة بذمته وقدرها  ٤٨٫٣٠٠ درهم وذلك خالل ثالثون 
يوما من تاريخ االنذار، وفي حال عدم التزامكم بما جاء فيه 
سنضطر التخاذ االجراءات القانونية قبلكم ومطالبتكم باالخالء 
التام والفوري للمأجور مع سداد كافة المستحقات المترصدة 
بذمتكم وما يستجد حتى تمام االخالء مع تحميلكم لكافة 
الرسوم والمصاريف والزامكم بتقديم براءة ذمة من هيئة 

الكاتب العدلالكهرباء والمياه بدبي.

إنذار عدلي بالنشر رقم ٩٦٧٠ / ٢٠٢١ 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: غاندي احمد ابو هواش  ومحله المختار مكتب سيف الزحمي للمحاماة واالستشارات 
القانونية ـ امارة دبي ـ الخليج التجاري ـ شارع الخليج التجاري ١ ـ برج ون امنيات ـ 

الطابق ٢٠ ـ مكتب ٢٠٠١  بوكالة المحامي/ سيف الزحمى 
ضد المنذر إليه االول:  ١ – ريس تيوننغ كونسبتس الصالح المركبات 

٢ – صقر محمد عبده العقول )اردني الجنسية( 
العنوان: امارة دبي ـ ام رمول ـ شارع مراكش متفرع من شارع رقم ١ ـ هاتف رقم 

٠5٠٨٢٢٢٤٨5 , ٠5٠٨٤٨٤٠٨5 رقم مكاني: ٣٤7٣59١١٣9 
إنذار قانوني من المنذر إلى المنذر إليهما بأن يؤديا بالتضامن مبلغ وقدره )٠٠٠,٤75( 
درهم اماراتى فقط )اربعة مائة وخمسة وسبعون الف درهما اماراتيا( فقط الغير قيمة 
الشيكات المستحقة الصادرة من المنذر اليها االولى والموقعة من المنذر اليه الثانى الى 
المنذريتوجه المنذر الى المنذر اليهما بهذا االنذار للعلم بما جاء يه وما اشتمل عليه 

ونفاذ مفعوله قانونا مع التنبيه عليه بضرورة سداد قيمة الشيكات ارقام
 ) ٠٠٠٠95,٠٠٠٠97,٠٠٠٠9٨,٠٠٠٠99,٠٠٠١٠٠( والمسحوبة على بنك االمارات االسالمي 
لصالح المنذر وذلك خالل خمسة ايام من تاريخ علمكم بفحوى ومضمون هذا االنذار 
وفي حالة عدم استجابة المنذر اليهما لتنفيذ الطلبات الواردة بهذا االنذار فسوف يقوم 
المنذر باتخاذ كافة االجراءات القانونية الكفيلة بحفظ سائر حقوقه تجاه المنذر اليهما 
من استحقاق المنذر في المطالبة بقيمة الشيكات من تاريخ المطالبة فضال عما يراه 
مناسبا من تعويضات مع الزام المنذر اليهما فضال عن ذلك بكافة الرسوم والمصاريف 
القضائية واتعاب المحاماة وحيث انه قد سبق وقام المنذر بمطالبة المنذر اليه بسداد 
المبلغ المشار اليه والمترصد في ذمته وديا مرارا وتكرارا ولم تحرك ساكنا رغم مطالبته 

الكاتب العدلبسداد تلك المبالغ الثابت ترصدها في ذمته. 

إنذار عدلي بالنشر )٢٠٢١/٩483( 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذرة: كونكورد العقارية لصاحبها/ صديق عبدالهادي العجماني
المنذر اليها: النور الساطع لخدمات إدارة المنشأت

 مجهول محل االقامة
تنذر المنذرة المنذر اليه بضرورة سداد البدالت االيجارية 
المترصدة بذمته وقدرها  ١٠٫٨٣٣ درهم وذلك خالل ثالثون 
يوما من تاريخ االنذار، وفي حال عدم التزامكم بما جاء فيه 
سنضطر التخاذ االجراءات القانونية قبلكم ومطالبتكم باالخالء 
التام والفوري للمأجور مع سداد كافة المستحقات المترصدة 
بذمتكم وما يستجد حتى تمام االخالء مع تحميلكم لكافة 
الرسوم والمصاريف والزامكم بتقديم براءة ذمة من هيئة 

الكاتب العدلالكهرباء والمياه بدبي.

إنذار عدلي بالنشر رقم ٩٦٧١ / ٢٠٢١
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

بالسيارات  الركاب  لنقل  برسيدينتيال   / المنذرة 
الفخمة ش.ذ.م.م 

بوكالة المحامية / قمر صالح سالم الكسادي 
المنذر إليها: برايم جلوبال الدارة اساطيل ذ.م.م  

فإن المنذر ينذر المنذر إليه بضرورة سداد مبلغ 
وقدره ٤٠,7١5 درهم )أربعون ألفا وسبعمائة وخمسة 
أيام من  أقصاها خمسة  عشر درهمًا( خالل مدة 
بما جاء في  للعلم  اإلنذار وذلك  نشر هذا  تاريخ 
مع  القانونية  المدة  خالل  مفعوله  ولنفاذ  اإلنذار 

حفظ كافة حقوق المنذرين األخرى 
الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم )٢٠٢١/٩٢4٠( 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

بالسيارات  الركاب  لنقل  برسيدينتيال   / المنذرة 
الفخمة ش.ذ.م.م 

بوكالة المحامية / قمر صالح سالم الكسادي 
المنذر إليها: تك توتونيرز للكمبيوتر )مؤسسة فردية( 
فإن المنذر ينذر المنذر إليه بضرورة سداد مبلغ 
وقدره ٦١,٤٦٠ درهم )واحد وستون ألفًا وأربعمائة 
وستون الف( درهمًا خالل مدة أقصاها خمسة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلنذار وذلك للعلم بما جاء في 
مع  القانونية  المدة  خالل  مفعوله  ولنفاذ  اإلنذار 

حفظ كافة حقوق المنذرين األخرى 
الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم )٢٠٢١/٩٢38( 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذرة / سوريش بهو جراج غاجاـ  هندي الجنسية  
بوكالة المحامية / قمر صالح سالم الكسادي 

المنذر إليها: بيت الزين لمقاوالت العزل ذ م م  
فإن المنذر ينذر المنذر إليه بضرورة سداد مبلغ 
وقدره ١٠٠٠٠ درهم )عشرة االف( درهمًا خالل مدة 
أقصاها خمسة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار وذلك 
للعلم بما جاء في اإلنذار ولنفاذ مفعوله خالل المدة 
القانونية مع حفظ كافة حقوق المنذرين األخرى 
الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم )٢٠٢١/٩٢3٩( 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المخطر: خليفة سيف سعيد خلف الكعبي- الجنسية: اإلمارات
بوكالة المحامي/ علي حسن الحمادي للمحاماة واالستشارات القانونية

المخطر اليها: ارستقراط ستار لتطوير العقارات ذ م م، مجهول محل االقامة
الموضوع

فان المنذر يخطر وينبه المنذر اليها/ ار ستقراط ستار لتطوير العقارات ذ 
م م، بتنفيذ التزامها بتسليمه الشقة موضوع التعاقد وتوقيع اتفاقية البيع 
والشراء، وذلك على التفصيل سالف الذكر والبيان، وذلك خالل ٣ أيام 
من تاريخه، واال سوف نضطر التخاذ كافة االجراءات القانونية ضدكم. 
وفي حال عدم التنفيذ كما هو متفق عليه فان المنذر يخطركم برد كامل 
المبلغ »١٦٨٫٠5٣٫٠٠« درهم »مائة وثمان وستون الفا وثالث وخمسون 
القانونية والتعويضات عن حجز ذلك المبلغ  درهما« فضال عن الفوائد 
وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، والزامكم بالمصاريف والرسوم 
القضائية والتعويض والفائدة القانونية ومقابل اتعاب المحاماة، مع حفظ 

الكاتب العدلكافة الحقوق االخرى.

اعالن بالنشر رقم المحرر ٩٦١4 / ٢٠٢١
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المخطر / صن رايز ترانسكون للتطوير العقاري ش ذ م م 
عنه مكتب حسن العبدولي للمحاماة واالستشارات القانونية بدبي 

الموضوع إعالن بالنشر لإلنذار العدلي رقم )٢٠٢١/١/٢5٢٢٤٨( 
التكرم بالموافقة باإلعالن بالنشر للمخطر  نلتمس من سعادتكم 

الية/ امين سعيد قاسم زادة بهنامي, الجنسية / ايران 
لذا طلب االعالن بالنشر بالصيغة التالية ينبة المنذر علي المنذر 
الية بما ورد طي االخطار بانتهاء المدة القانونية لمذكرة التفاهم 
المؤرخة ٢٠٢١/7/٢٨ بانتهاء مدتها المنصوص عليها وهي ٦٠ يوم 
المخطرة االخري في  كافة حقوق  توقيعها مع حفظ  تاريخ  من 
والتكافل  والتضامم  التضامن  سبيل  علي  اليهما  المخطر  مطالبة 
بكافة التعويضات واالضرار والخسائر بسبب عدم التزام المخطر 
اليهما بتنفيذ ما ورد بمذكرة التفاهم وبصفة العموم حفظ كافة 

حقوق المخطرة االخري. 
الكاتب العدل

اعالن بالنشر ٢٠٢١/٩٦٦٢ 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: رشاد محمد الزبير 
بوكالة المحامي / سالم عبداهلل الحمادي 

ضد المنذر إليهم/ ياسمين صالح فوائد محمد حسن ـ أحمد 
كرم عبد الكريم عبدالرحمن 

ينذر المنذر, المنذر اليهم وينبه عليهم ويفهمهم بوجوب سداد 
بدل االيجار المتأخر وقدره ٦٠٠٠٠ )ستون ألف درهم( خالل 
ثالثين يوما من تاريخه واالسيقوم المنذر باتخاذ كافة االجراءات 
العين المؤجرة  اليهم ألخالئهم من  المنذر  القانونية من قبل 
والزامهم ببدل االيجار المتأخر وما يستجد حتى تاريخ تسليم 
والمصاريف  الرسوم  بكافة  وإلزامهم  الفعلي  المؤجرة  العين 

الكاتب العدلومقابل اتعاب المحاماة والفائدة القانونية. 

إنذار عدلي بالنشر ٩5٦٦/٢٠٢١ 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: شركة جلف فلور لتجارة السجاد ذ م م 
المنذر اليه: جبل الظنة للمفروشات  ش ذ م م 

الموضوع : تطالب المنذرة المنذر إليهما بالتضامن بسداد 
مبلغ ١5٠٢7 درهم )خمسة عشرة الف وسبعة وعشرون 
درهم( خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ استالمها هذا 
اإلنذار وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
التي تحفظ لها حقها والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي 
عطل أو ضرر تعرضت له المنذرة مع تحميل المنذر إليها 

بكافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. 
الكاتب العدل

إنذار عدلى بالنشر ٢٠٢١/٩٦84 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: شركة جلف فلور لتجارة السجاد ذ م م 
المنذر اليه: عوض محمد لتجارة السجاد ش ذ م م 

الموضوع : تطالب المنذرة المنذر إليهما بالتضامن بسداد 
وتسعة وسبعون  الف  مبلغ ١5٠79 درهم )خمسة عشرة 
درهم( خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ استالمها هذا 
اإلنذار وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
التي تحفظ لها حقها والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي 
عطل أو ضرر تعرضت له المنذرة مع تحميل المنذر إليها 

بكافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. 
الكاتب العدل

إنذار عدلى بالنشر ٢٠٢١/٩٦83 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: سيرفكورب ذ م م. 
المنذر إليها: بوابة الخليج للوساطة التجارية ش ذ م م 

)مجهولة محل اإلقامة( 
ينذر المنذر/ المنذر اليه سداد القيمة االيجارية المترتبة والمستحقة خالل 
مدة )أقصاها ثالثون يوم( من تاريخ إستالمه اإلنذار وبإخالء العقار في 
حالة عدم السداد في المدة المحددة لالنذار وتسليمها للمنذر خالية من 
الشواغل وبالحالة التى تسلمها عليها مع إصالح ما قد يكون لحق بها من 
ضرر وتلف وتسوية حساب الماء والكهرباء عن مدة شغلها للعين وسداد 
كافة الرسوم الرسمية وغير الرسمية حسب بنود العقد مع سداد القيمة 
االيجارية حتى االخالء الفعلى في حالة عدم السداد في المدة المحدده 
وإال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات القانونية التى تحفظ له حقه بما 
فيها المطالبة القضائية باإلخالء وسداد كامل القيمة اإليجارية ومصاريف 
استهالك الكهرباء والمياه حتى تاريخ اإلخالء التام مع تحميل المنذر إليه 

الكاتب العدلبكافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. 

إنذار عدلي بالنشر رقم )٢٠٢١/٩٦٧٢( 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 المنذر: عبداهلل جمعه عبداهلل درويش الفالسي 
المنذر إليها: العمران للنقل العام ش ذ م م 

)مجهولة محل اإلقامة( 
ينذر المنذر / المنذر اليه سداد القيمة االيجارية المترتبة والمستحقة للفترة 
من ٠١/ ٢٠٢١/١٠ وحتى ٢٠٢٢/٠9/٣٠ مبلغ وقدره ١٨٠٠٠٠ درهم خالل 
مدة ) أقصاها ثالثون يوم( من تاريخ إستالمه اإلنذار وبإخالء العقار في 
حالة عدم السداد في المدة المحددة لالنذار وتسليمها للمنذر خالية من 
الشواغل وبالحالة التى تسلمها عليها مع إصالح ما قد يكون لحق بها من 
ضرر وتلف وتسوية حساب الماء والكهرباء عن مدة شغلها للعين وسداد 
كافة الرسوم الرسمية وغير الرسمية حسب بنود العقد مع سداد القيمة 
االيجارية حتى االخالء الفعلى في حالة عدم السداد في المدة المحددة 
وإال سيضطر المنذر التخاذ اإلجراءات القانونية التى تحفظ له حقه فيها 
المطالبة القضائية باإلخالء وسداد كامل القيمة اإليجارية ومصاريف استهالك 
الكهرباء والمياه حتى تاريخ اإلخالء التام مع تحميل المنذر إليه بكافة 

رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. 
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٩٦٦٦
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذرة: سجايا للعقارات
المنذر اليها: جان كو للخدمات االلكترونية ش.ذ.م.م- رخصة رقم: ٨٣7٦٦١

الموضوع
تنذر المنذرة/ المنذر اليها بضرورة سداد مبلغ وقدره ٣٫7٠٠ ثالثة االف 
وسبعمائة درهم وهو عبارة عن قيمة الدفعة الثالثة الشيك رقم ٢٢ عن 
عقد االيجار المؤرخ في ٢٠٢١/٠7/٢٦ عن الفترة من ٢٠٢١/9/٦ وحتى 
 ،٢ االولى، سجايا  القصيص   ،٣٠7 رقم  بالمكتب  والخاص   ٢٠٢١/١٠/١7
المشيد على قطعة االرض ٢٣٢-٤7٨، وعلى ان يتم سداد المبالغ موضوع 
االنذار خالل ثالثون يوما من تاريخ النشر، واال فان المنذرة سوف تضطر 
التخاذ كافة االجراءات القانونية ضدك والكفيلة بحفظ حقوقها بما في 
ذلك اقامة دعوى ايجارية ضدك امام لجنة فض المنازعات االيجارية في 
دبي لمطالبتك في حالة امتناعك عن السداد باخالء الماجور وسداد بدل 
االيجار المستحق عليك حتى تاريخ االخالء الفعلي باالضافة الى تحملكم 

الكاتب العدلكافة الرسوم والمصاريف.

انذار عدلي بالنشر رقم ٩553 / ٢٠٢١
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر مصرف أبوظبي االسالمي، بوكالة المحامي عباس مهدي الطاهري
المنذر اليه: ساره سعيدان نصيب حارب- مجهول محل االقامة

حيث ان موكلي يداينكم بمبلغ وقدره »١٣٦٢٠9٫9٢ درهم« بموجب 
 »E/قرض تمويل السيارة رقم »٣٣٤9٨« موديل »٢٠١9« الفئة »دبي
النوع »نيسان باترول« اللون »ابيض« وهذه المديونية مترصدة في 
في  المستحقة  المالية  االقساط  سداد  عن  امتناعكم  بسبب  ذمتكم 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم بسداد هذه المديونية اال انكم 
االستجابة  نرجو  وعليه  االنذار،  تاريخ  حتى  السداد  الى  تبادروا  لم 
لدواعي هذا االنذار وذلك بسرعة سداد المبلغ المترصد في ذمتكم 
خالل سبعة ايام من تاريخ هذا النشر، واال سوف نضطر الى استصدار 
أمرا ببيع المال المرهون »السيارة المرهونة« لصالح البنك المنذر 
باالضافة الى تحميلكم الرسوم والمصروفات مع حفظ كافة حقوق 

الكاتب العدلموكلي االخرى تجاهكم.

انذار عدلي بالنشر ٩٦8٧ / ٢٠٢١
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذره/ المستقبل لصناعه السقاالت وااللمنيوم )ش.ذ.م.م( 
المنذر اليهم: ١ – فورمويل لاللمنيوم والزجاج 

٢ – عامر احسان حسين المصريـ  اردني الجنسيه بصفته الموقع على الشيكات 
الموقع  الجنسيه بصفته  اردني  ـ  ٣ – طارق عبدالرحمن احمد شحاده 

علي الشيكات 
الموضوع: تكليف بالوفاء بمبلغ ١7٣,95٢,5٨ درهم )مائه وثالثه وسبعون 

الفا وتسعمائه واثنان وخمسون درهما وثمانيه وخمسون فلسا( 
وعليه فإننا نيابة عن الموكلين نكلفكم وننذركم بضرورة سداد المبلغ 
المترصد بذمتكم والبالغ ١7٣,95٢,5٨ )مائه وثالثه وسبعون الفا وتسعمائه 
واثنان وخمسون درهما وثمانيه وخمسون فلسا( وذلك خالل مدة ال تتجاوز 
خمسه ايام من تاريخ االعالن بالنشر وإال فإنه سنضطر إلى إتخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلينا مع تضمينكم الرسوم 

الكاتب العدلوالمصروفات وكامل اتعاب المحاماة 

انذار عدلي بالنشر )٢٠٢١/٩٦٦٧( 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: مركز دبي لتوريد مواد البناء ذ م م 
المنذر اليه االول: شركة نور اليمن لمقاوالت التكييف ش ذ م م 

المنذر اليه الثاني: سيف علي زيدي فاسي اول حسن 
الموضوع : يكلف المنذر المنذر إليهما بالتضامن بسداد مبلغ 
)٣٠٣٢9٦,١٨( درهم )ثالثة مائة الف ومئتان وستة وتسعون 
درهم وثمانية عشر فلس( قيمة الشيكات المستحقة وذلك 
خالل خمسة أيام من تاريخ استالمه هذا اإلنذار وإال سيضطر 
المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه 
والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي عطل أو ضرر تعرض 
بكافة رسوم ومصاريف  إليه  المنذر  المنذر مع تحميل  له 

الكاتب العدلالتقاضي وأتعاب المحاماة. 

إنذار عدلى بالنشر رقم )٩٦8٩/٢٠٢١( 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: بنك أبوظبي التجاري 
ضد ١ – المنذر اليه: ١ – عامر حسين شودرى  الجنسية باكستان 

مجهول محل اإلقامة 
الموضوع: فإننا ننذركم بضرورة بسداد المبلغ المترصد بذمتكم 
الف  عشر  واثنى  مليون  درهم   ١٠١٢5٠٠ وقدرة  المنذر  لصالح 
وخمسمائة درهم خالل ٣٠ يوم من تاريخ اعالنكم اإلنذار وحال 
امتناعكم عن السداد خالل هذه المهلة فإن المنذر يحتفظ بحقه 
في إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التى يراها مناسبة وسنضطر 
إلى بيع العقار األرض امارة دبى ـ المنطقة موتر سيتى ارض رقم 
ـ  الوحدة ٣١٦  المبنى شرلوك هاوس ٢ رقم  اسم  ١١ مبنى ٣٠ 
رقم الطابق ٣ مساحة الوحدة ١٣٣٢/٠٠ قدم مربع ـ شقه ـ أسماء 

المالك ١ – عامر حسين شودرى 
باإلضافة إلى تحميلكم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 

الكاتب العدل

انذار بالنشر اإلنذار العدلي رقم ٢٠٢١/٩555 
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر/ هشام محمد محمود محمد مصري الجنسية 
العنوان: االمارات العربية المتحدة ـ إمارة دبي ـ القرهود بناية بوشقر ـ 

الطابق الثاني ـ رقم ٢٠٨ ـ هاتف رقم ٠٤٢٢١7٠١٠ ـ 
رقم مكاني: ٣٢٨9٣9٣٦5٦ 

بوكالة السيد/ احمد عاطف العريان بموجب الوكالة رقم: ١/٢٤9٦9٦/٢٠١7 
ضد المنذر اليه/ احمد فائز عنتر لبناني الجنسية 

العنوان: االمارات ـ امارة عجمان ـ الراشدية ٣ ـ بناية االنصار ـ شقة رقم 
5٠9 ـ هاتف : ٠5579١١9٣١ 

الف  )اربعون  درهم   ٤٠,٠٠٠ بمبلغ  بالوفاء  بالتكليف  :انذار  الموضوع 
درهم( بناء عليه فإن المنذر يكلف المنذر إليه بالوفاء لسداد بمبلغ ٤٠,٠٠٠ 
)اربعون الف درهم( وذلك في ميعاد غايته خمسة أيام من تاريخ نفاذ 
مفعول التكليف بالوفاء وفقًا للقانون وإال سيضطر المنذر الى اتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية والقضائية ضد المنذر إليهما وتحميلهما كافة اآلثار 

المترتبة على عدم السداد وكذلك الفوائد القانونية. 
الكاتب العدلمع حفظ كافة حقوق المنذر االخرى 

اعالن انذار عدلي بالنشر في المحرر رقم: ٩٦8٦/٢٠٢١ 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

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

المنذر اليهم: ١. عارف محمد صالح علي الزرعوني- بصفته المدين االصلي
٢. مروان عارف محمد صالح الزرعوني- بصفته الراهن ٣. محمد عارف 
محمد صالح الزرعوني- بصفته الراهن ٤. راشد عارف محمد صالح علي  
الزرعوني- بصفته الراهن 5. عائشة عارف محمد صالح علي الزرعوني- 

بصفتها الراهنة ٦. فرح محمد علي الزرعوني- بصفتها الراهنة
ان المنذر عمال باحكام المواد »٢5، ٢٦« من القانون رقم »١٤« لسنة 
٢٠٠٨ بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي ينذركم بضرورة المبادرة في 
سداد المبلغ المترصد بذمتكم والبالغ مبلغا وقدره ١٤٫٠٨١٫٨٢١٫١٣ »اربعة 
عشر مليون وواحد وثمانون الفا وثمانمائة وواحد وعشرون درهم وثالثة 
عشر فلسا« كما بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١9 وذلك خالل ٣٠ يوم من تاريخ النشر 
بهذا االنذار واال سيضطر البنك المنذر اسفا باتخاذ االجراءات القانونية 

الكاتب العدللبيع العقارات المرهونة لصالح البنك المنذر.

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١ / ٩٦٧٩

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنذر: زهرة دمشق للهواتف المتحركة ش ذ م م
المنذر اليه: اي سي تي كومبيوتر للتكنولوجيا ش ذ م م »سابقا« 

الجائز للتكنولوجيا ذ م م »حاليا«
ينذر المنذر/ المنذر اليه بضرورة سداد كامل مبلغ الشيك مبلغ 
وقدره »١٠٫٠٠٠« درهم »عشرة االف درهم«، وذلك خالل 
مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ استالمه هذا االنذار، واال 
سيضطر المنذر الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ 
له حقه بما فيها اقامة الدعاوى القضائية واستصدار امر االداء 
مع التعويض الجابر للعطل والضرر وتحميل المنذر اليه بكافة 

الرسوم ومصاريف التقاضي واتعاب المحاماة
الكاتب العدل

اعالن بالنشر رقم ٩٦٦8 / ٢٠٢١

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

موضوع الدعوى:
طالب االعالن: هاي واي لتجارة الديزل »ش.ذ.م.م« صفته بالقضية: مدعى

المطلوب اعالنه: ١- إم ار إس بك التجارية ذ م م- صفته بالقضية: 
مدعى عليه، مجهول محل االقامة

فقد قررت محكمة دبي  اداء  امر  استصدار  االعالن: طلب  موضوع 
االبتدائية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤ بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية 
مبلغ »77٫١75 درهم« »سبعة وسبعين الف ومائة وخمسة وسبعين 
القانونية 5٪ من تاريخ االستحقاق في 5/٢٠٢١/٤  درهم« والفائدة 
وحتى تمام السداد، والزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ ثالثمائة 
درهم مقابل اتعاب المحاماة. ولكم الحق في استئناف االمر خالل ٣٠ 

رئيس القسميوم من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم ٧٠8٠/٢٠٢١/٦٠ أمر أداء

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة االستئناف المدنية الثالثة رقم ٨٣ 
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٠١٦/٢٠٢٠ 

مدني جزئي والرسوم والمصاريف واالتعاب 
المستأنف أمان ناندا 

عنوانه إمارة دبي ـ تالل اإلمارات ـ شارع نسرين رقم ٦ فيال رقم P3 ـ 
ويعلن على محله المختار مكتب وكيله هاني الجسمي للمحاماة الكائن 

 m4 بإمارة دبي ـ ديرة ـ القرهود ـ بناية ليبرتي مكتب
ويمثله هاني رجب موسى عبداهلل الجسمي 

المطلوب إعالنه ١ – سيدهارت راجا صفته: مستأنف ضده 
موضوع اإلعالن: نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ 

٢٠٢١/٠7/١٣ في الدعوى المذكورة أعاله 
حكما بمثابة الحضوري قابال للطعن خالل ستين يوما اعتبارا من اليوم 
التالي لنشر هذا االعالن  صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في االستئناف 
رقم ٢٠٦/٢٠٢١/3٠٠ ـ استئناف مدني 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

الى المنفذ ضده:١- مجموعة ٣٢ للعقارات المحدودة
 مجهول محل االقامة

بما ان الطالب التنفيذ: امير اميروف
عن  عبارة  وهي  الخاصة  اموالكم  على  الحجز  تم  بانه  نعلنكم 
رقم   ،٢٨ ارض  برقم  الخامسة،  الثنية  بمنطقة  الكائنة  الوحدات 
الوحدات: ٢7٠5، ٢7٠٤، ٢7٠٣، ١٠٦، ١٠٣، ٢7٠9، ٢7٠٨، ٢7٠7، 
٢7٠٦، ٣٦٠٢، ٢7٠٢، ٢5٠٢، ٣٤٠5، ٣١٢، ١٣٠٢ اسم المبنى: برج 
الكونكورد، وفاء للمبلغ المطالب به في الملف اعاله. وذلك للعلم 

بما جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

اعالن محضر حجز بالنشر
٢١١ / ٢٠١٩ / 484 تنفيذ عقاري

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

09 العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق 7 ديسمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨5 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٣9٤5 
درهم(   ٢٨75١٤,9١( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  اداء,  امر 

شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ كيـ  اتشـ  كي للسقاالت وقوالب الخرسانة المحدودة 
)ذ.م.م(  عنوانه: االمارات ـ إمارة عجمان ـ شارع الزهراء رقم 

٣٢٣ ـ خلف بلدية عجمان بالحميدية 
المطلوب إعالنه :١- شوبا للهندسة والمقاوالت ش.ذ.م.م  صفته: 

منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله 
والزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٨75١٤,9١ درهم الى 

طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 83٦٦/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨ 
لسنة ٢٠١9   الدعوى رقم ١٤٤٦٤  الصادر في  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  موضوع 
عمالي جزئي بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )579٠7 درهم( لصالح العامل 
باالضافة إلى مبلغ وقدره )١١79 درهم( رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ )٤٨٤9 

درهم( رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة
طالب التنفيذ روؤف وليم قرياقص مقار   عنوانه إمارة ابوظبي, منطقة الكورنيش, 

شارع الكورنيش, الطابق السابع,شقة ٢١7, بالقرب من بنك رأس الخيمه 
المطلوب إعالنه ١ – المختارة للتصميم الداخلي )ش.ذ.م.م(  صفته: منفذ ضده 
المذكورة أعاله والزامك  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  موضوع اإلعالن: قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 579٠7 درهم وتسليمه الى طالب التنفيذ أو 

خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ )٦٠٢٨( درهم رسوم لخزينة المحكمة 
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام 

بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم ٧8٩٢/٢٠٢١/٢٠٩ تنفيذ عمالي

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

موضوع الدعوى: 
طالب اإلعالن: احمد صبحى بسمدجى صفته بالقضية: مدعى 

المطلوب إعالنه: ١ – نبيل محمد عثمان صفته بالقضية: مدعى عليه 
مجهول محل اإلقامة 

موضوع اإلعالن: 
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
مبلغ  المدعي  الى  يؤدي  بان  عليه  المدعى  بالزام   ٢٠٢١/٠٨/٠٤
٣٠,٠٠٠ درهم )ثالثون الف درهما( متبقي قيمة الشيك, مع الفائدة 
القانونية بواقع 5٪ سنويا من تاريخ استحقاق الشيك وحتى تمام 

السداد وبالرسوم والمصاريف 
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١5 يوم من اليوم التالي لنشر 

رئيس القسمهذا اإلعالن. 

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 48١5/٢٠٢١/٦٠ امر أداء 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨5 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٦٦7 استئناف 
تجاري بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٨٣79٢٠ درهم( شاماًل للرسوم 

والمصاريف 
طالب التنفيذ تالميرا ييرمولوفا 

عنوانه إمارة دبي ـ بردبي ـ شارع الشيخ زايد ـ منطقة المركز التجاري 
األولى ـ أبراج لطيفة ـ الطابق ٣٦ ـ مكتب رقم ) ٣٦٠١(
هاتف رقم: ٠٤٣5٢١١٣١ ـ رقم مكاني: ٢٦٨٤٨9٠٦٣٠ 

المطلوب إعالنه ١ – شريك أحمد كاتينتي بارامبات عن نفسه وبصفته 
مدير شركة بلندز )ذ.م.م( صفته: منفذ ضده  

 موضوع االعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٨٣79٢٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة.  وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم  8١٩٦/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في: دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨5 
 ٢٠٢١ / رقم 9٣٠7  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
عمالي جزئي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »١٨75٢ درهم« لصالح 
العامل باإلضافة إلى مبلغ وقدره »٣9٦ درهم« رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ 

»9٣٣ درهم« رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة.
طالب التنفيذ:  هونيليت اكوينو سيبستيان عنوانه: اإلمارات، إمارة دبي، 
المنطقة أبو هيل، شارع هور العنز، بناية الكانا، الطابق ٣، شقة رقم ٣٣١، 

بالقرب من مستشفى الكندي، رقم مكاني: ٣٣٨9٨97٠١٠
المطلوب إعالنه: ١ـ كانديالبرا للتجارة العامة ش.ذ.م.م  صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٨75٢ درهم إلى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة باإلضافة إلى مبلغ ١٣٢9 رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم: 855٧/٢٠٢١/٢٠٩ ـ تنفيذ عمالي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في: دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤ 
 ٢٠٢٠ / رقم ٣79٦  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
تجاري جزئي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »7٣95٦٫٢٦ درهم«شاماًل 

للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ:  سبع دانات لمقاوالت التكسيه واألرضيات ذ.م.م

الشرق األوسط،  بناية  إمارة دبي، منطقة االتحاد، شارع سما،  عنوانه: 
بالقرب من المال بالزا، رقم مكاني »٣٤٨٢797٤59«

المطلوب إعالنه: ١ـ االيك لتركيب أحواض السباحة ش.ذ.م.م  صفته: 
منفذ ضده 

موضوع اإلعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »7٣95٦٫٢٦« درهم إلى طالب التنفيذ أو 

خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم: 8383/٢٠٢١/٢٠٧ ـ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

موضوع الدعوى: 
طالب اإلعالن: محمد علي ابراهيم الزريهى صفته بالقضية: مدعى 

بالقضية:  المطلوب إعالنه: ١ – مطعم وايت هيز ش.ذ.م.م صفته 
مدعى عليه - مجهول محل اإلقامة 

أداء فقد قررت محكمة دبي  أمر  استصدار  موضوع اإلعالن: طلب 
االبتدائية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠١ بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي 
مبلغ ٦7,٠٠٠ درهم )سبعة وستين الف درهم ( والفائدة القانونية 
5٪ علي مبلغ كل شيك اعتبارا من تاريخ استحقاقه المبين به وحتى 
تمام السداد مع شمول االمر بالنفاذ المعجل بال كفالة والزمت المدعي 

عليه بالمصاريف 
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١5 يوم من اليوم التالي لنشر 

رئيس القسمهذا اإلعالن. 

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم ٦٩3٩/٢٠٢١/٦٠ امر أداء 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

موضوع االستئناف: 
طالب اإلعالن: بناة االبداع لمقاوالت البناء ش.ذ.م.م صفته بالقضية: مستأنف 
المطلوب إعالنهما: ١ – الوادي األخضر للعقارات )ذ.م.م( صفته بالقضية: 

مستأنف ضده 
٢ – شركة يشيل وادي المساهمة لتصاميم العقارية واإلنشاءات الصناعة 

والتجارة - صفته بالقضية: مستأنف ضده  - مجهولي محل اإلقامة 
موضوع اإلعالن:  بما أن المدعي/ أقام الدعوى المذكورة أعاله وعليه 
نعلنكم بأن المحكمة حكمت بتاريخ الحكم التمهيدي التالي »أقسم باهلل 
العظيم أن المستأنف ضدها األولى لم تتسلم ما قيمته ٨٠٨٢٣7 درهم 
)ثماني مائة وثمانية ألف ومائي وسبعة وثالثون درهما( من المستأنفين 
بجانب المبلغ الذي توصل اليه الخبير المنتدب في تقريره كثمن للفيال 
موضوع العقد موضوع الدعوى« وحددت لها المحكمة جلسة يوم االثنين 
الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحا إلداء القسم في قاعة التقاضي 
عن بعد والتي يمكن الوصول إليها من خالل موقع محاكم دبي االلكتروني 

ـ الخدمات العامة ـ جداول جلسات القضايا
رئيس القسم

إعالن حكم بالنشر في االستئناف 
رقم ٩٢٦/٢٠٢١/3٠5 استئناف تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

موضوع التنفيذ 
بالقضية:  امام حسين صفته  اإلعالن :سيد منور حسين سيد  طالب 

طالب التنفيذ 
المطلوب إعالنه: ١ – االمان الدائم لمقاوالت تشيد االنشاءات المعدنيه 
والخدمات الفنيه ش.ذ.م.م )سابقا( ايفر سيف للمقاوالت ش.ذ.م.م 

)حاليا(  صفته بالقضية: منفذ ضده - مجهول محل اإلقامة 
موضوع االعالن 

قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم بدفع المبلغ 
المنفذ به وقدره)٢٨7٠5( درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة 
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 
رئيس القسم

اعالن بالنشر في التنفيذ 
رقم 83٢3/٢٠٢١/٢٠٩ تنفيذ عمالي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في الدائرة العمالية الجزئية الخامسة عشر رقم ١٨٠ 
)٣١٨٢٢ درهم(  بمستحقات عماليه وقدرها  المطالبة  الدعوى  موضوع 

وتذكرة عوده بمبلغ )٢٠٠٠ درهم( والرسوم والمصاريف 
المدعى جولميرا زاسكلينوفا عنوانه اإلمارات, إمارة دبي, بردبي, ابراج 
بحيرات جميرا, بناية الوليد, الطابق ٨,شقة رقم ٨٠٨ , بالقرب من مترو 

شوبا العقارية  رقم مكاني: ١٣٢٦٢75٠٣٠ 
أدفايزورز  بزنيس   & أكاونتينغ  إيه  سي  إم  إيه   –  ١ إعالنه  المطلوب 

م.د.م.س صفته: مدعى عليه 
 موضوع اإلعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمستحقات 
عماليه وقدرها)٣١٨٢٢ درهم( وتذكرة عوده بمبلغ )٢٠٠٠ درهم(والرسوم 
والمصاريف.  وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣ الساعة 
١١:٠٠صباحا 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 ١٠333/٢٠٢١/١3 عمالي جزئي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

الى المنفذ ضدهما: ١- ويل جي اند بي الوطنية »ش.م.م« 
٢- جوانو اند براسكفيدس »اوفرسيز« ليمتد »فرع دبي« 

مجهولي محل االقامة
لتأجير اآلالت والمعدات  الصداقة  التنفيذ:  الطالب  ان  بما 

ش.ذ.م.م
والزامك  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اقام  قد 
بدفع مبلغ المنفذ به وقدره »٣95٦٨٣٫٦٠« الى طالب التنفيذ 
أو خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات 
التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
رقم ٢٠٧ / ٢٠٢١ / 8883 تنفيذ تجاري

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية السادسة رقم ١٠
موضوع الدعوى: المطالبة بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٦٦٫٢9٤٫75 
درهم والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ رفع 

الدعوى وحتى السداد التام.
المدعي: جي دبليو سي جلوبال للشحن والنقليات ش.ذ.م.م

عنوانه: إمارة دبي، ديره، شارع المطار، قرية الشحن، بناية مكين، مكتب 
رقم ١١٢، رقم مكاني: ٣٢٨759٤٢٣١

المطلوب إعالنه: ١ـ تيكنوفا اندستريز ش.ذ.م.م ـ صفته: مدعى عليه
موضوع االعالن: نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ 
للمدعية مبلغ ١٦٦٫٢9٤٫75  تؤدي  ان  المدعى عليها  بالزام   ٢٠٢١/7/١٣
درهم، والفائدة القانونية بواقع ٠5٪ سنويا من تاريخ المطالبة الحاصل في 
٢٠٢١/١/٣ وحتى تمام السداد والزمتها بالمصروفات والف درهم اتعاب 
المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا 
من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 5٧٦/٢٠٢١/١٦ تجاري جزئي

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: مركز انتيجريت لذوي االعاقة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 7٦١٨٨٨

العنوان: فيال ملك فاطمة الشيخ مبارك علي الشامسي- ام سقيم ٣
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٣٦٦٢٦
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/٠9/٢٨ تاريخ تصديق القرار: ٢٨/٢٠٢١/٠9

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم 7٠٢ ملك محمد سعيد خلف الغيث- بورسعيد- ديرة

الهاتف: ٢٢٨٨9٨٢-٠٤-97١ الفاكس: 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: مركز انتيجريت لذوي االعاقة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 7٦١٨٨٨

العنوان: فيال ملك فاطمة الشيخ مبارك علي الشامسي- ام سقيم ٣
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٣٦٦٢٦
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/٠9/٢٨ تاريخ تصديق القرار: ٢٨/٢٠٢١/٠9

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم 7٠٢ ملك محمد سعيد خلف الغيث- بورسعيد- ديرة

الهاتف: ٢٢٨٨9٨٢-٠٤-97١ الفاكس: 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: توب هات لتركيب البنية التحتية للحاسب اآللي ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٨١7٢٠5 العنوان: مكتب ٦٠١ ٦٠9 ٦١٠ ٦١١ ملك عبدالرحيم 

 b محمد بالغزوز الزرعوني ـ القرهود استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣7٠٣79 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

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

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/١٨  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/١٨ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس : ٢97٣٠7١-٤-97١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: توب هات لتركيب البنية التحتية للحاسب اآللي ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٨١7٢٠5 العنوان: مكتب ٦٠١ ٦٠9 ٦١٠ ٦١١ ملك عبدالرحيم 

 b محمد بالغزوز الزرعوني ـ القرهود استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣7٠٣79 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

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

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/١٨  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/١٨ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس : ٢97٣٠7١-٤-97١ 

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: سعيد محمد قلي لتجارة االلكترونيات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 9١9٢7٢ العنوان: معرض دور أرضي+ مكتب دور االول 

B ملك عبداهلل خليفه احمد المهيري، راس الخور، استدامه
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١5٢7١٢5
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٢/٠5 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٢/٠5

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ديرة، بورسعيد
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس: ٢97٣٠7١-٤-97١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: سعيد محمد قلي لتجارة االلكترونيات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 9١9٢7٢ العنوان: معرض دور أرضي+ مكتب دور االول 

B ملك عبداهلل خليفه احمد المهيري، راس الخور، استدامه
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١5٢7١٢5
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١٢/٠5 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١٢/٠5

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ديرة، بورسعيد
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس: ٢97٣٠7١-٤-97١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: افنان لخدمات التموين بالمواد الغذائية
رقم الرخصة: 5١٢٢٠٠

العنوان: مكتب M2 ملك محمد عبدالرحمن االشرم، ديرة، المطينه
الشكل القانوني: تضامنية 

رقم القيد بالسجل التجاري: 997٣5٠
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٣٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٣٠

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ديرة، بورسعيد
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس: ٢97٣٠7١-٤-97١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: انروكسز للتجارة العامة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٦٤٦7٦٤

العنوان: مكتب ملك مركز بالديوم لالعمال- البرشاء االولى- استدامه بي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٦7٦٤٣
اسم المصفي: انتركونتيننتال لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٨ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٨

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم ٢١5 ملك شهاب احمد رمضان جمعه- ديرة، عيال ناصر

الهاتف:               الفاكس:  
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: افنان لخدمات التموين بالمواد الغذائية
رقم الرخصة: 5١٢٢٠٠

العنوان: مكتب M2 ملك محمد عبدالرحمن االشرم، ديرة، المطينه
الشكل القانوني: تضامنية 

رقم القيد بالسجل التجاري: 997٣5٠
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٣٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٣٠

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ديرة، بورسعيد
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس: ٢97٣٠7١-٤-97١

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: انروكسز للتجارة العامة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٦٤٦7٦٤

العنوان: مكتب ملك مركز بالديوم لالعمال- البرشاء االولى- استدامه بي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٦7٦٤٣
اسم المصفي: انتركونتيننتال لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٨ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٨

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم ٢١5 ملك شهاب احمد رمضان جمعه- ديرة، عيال ناصر

الهاتف:               الفاكس:  
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: خدمات المطوع البحرية »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٢٢٣9٨7

العنوان: مستودع رقم wh-2- 75 ملك دبي للعقارات، بر دبي، الجداف
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ٤٨١٨٢
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٢٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢5

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢7٢٨٢٨-٠٤-97١ الفاكس: ٢٢7٤٠٨٠-٠٤-97١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اسم الشركة: خدمات المطوع البحرية »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٢٢٣9٨7

العنوان: مستودع رقم wh-2- 75 ملك دبي للعقارات، بر دبي، الجداف
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ٤٨١٨٢
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٢٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢5

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

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب ٣٠٣ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم- رقة البطين

الهاتف: ٢٢7٢٨٢٨-٠٤-97١ الفاكس: ٢٢7٤٠٨٠-٠٤-97١
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
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اقتصاد

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة فيكسان كونسولتانسي م م ح ، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »612556«
اإلقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
»راكز« بأن شركة ثيوروز م.م.ح ، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
باعتراضه  يتقدم  أن  اإلعتراض  لديه مصلحة في  الشركة، ولكل من 
كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »657705«

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

على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »661776«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة بيتر بيست كونسولتينغ ش.م.ح- ذ.م.م ، قد تقدمت بطلب 
إلغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم 
باعتراضه كتابًا لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »663310«
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة ويست راند ش.م.ح-ذ.م.م ، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل 
الشركة، ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا 
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

على العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »663752«

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية »راكز« 
بأن شركة علي األمير م.م.ح ، قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة، 
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتابًا لدى راكز 
على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا   »١٤« عشر  أربعة  خالل  وذلك 

العنوان التالي:
هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

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

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

فقد جواز سفر باسم: محمد رشاد رشاد  إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم »663841«
طه الجوادى, جنسيته: مصر, ورقم الجواز: 
A17027922 , فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: ناصر كبير خان 
ورقم  باكستان,  جنسيته:  خان,  كبير 
على من  فالرجاء   ,  4029062 الجواز: 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
فقدان جواز سفر

المنظورة في أوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى: الزام المطلوب ضدهم االمر متضامنين ومتكافلين بان يؤدوا لطالبة 
االمر مبلغ قدره »١١٣٫77٦« درهم فقط »مائة وثالثة عشر الفا وسبعمائة وسته وسبعون 
درهما« مع الفوائد قانونية مقدارها ٥٪ من تاريخ االستحقاق حتى تاريخ السداد  التام 
في الدعوى بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة كون المعاملة تجارية 
عمال بنص »7٩« من الالئحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم ٥7 / ٢٠١٨. والزام 

الصادر ضدهم االمر بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
المدعى: شركة عبر الخليج للخرسانة الجاهزة »ش.ذ.م.م« عنوانه االمارات، إمارة دبي، 

بردبي، دبي، شارع مراسي درايف، مبنى بلو باي تاور، شقة مكتب ٤٠٢
المطلوب إعالنهما: ١ـ الجذور لحفر االساسات »ش.ذ.م.م«ـ  صفته: مدعى عليه ٢- هشام 

محمود فتحي محمد الجبالي- صفته: مدعى عليه
بتاريخ  االبتدائية  دبي  محكمة  قررت  فقد  اداء  امر  استصدار  طلب  االعالن:  موضوع 
٢٠٢١/١١/١٥ بالزام المدعى عليهما بالتضامن بان يؤديا للمدعية مبلغ وقدره »١١٣٫77٦« 
درهم فقط »مائة وثالثة عشر الفا وسبعمائة وسته وسبعون درهما« مع الفائدة القانونية 
٥٪ من تاريخ استحقاق كل شيك على حدا وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. وتنوه المحكمة ان 
طلب شمول االمر بالنفاذ المعجل ال مبرر له لذا قضت برفضه. ولكم الحق في استئناف 

االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 7285/2021/60 أمر اداء 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الثالثة رقم ٨7
موضوع االستئناف: استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٨-٢٠٢١ 

تجاري كلي والرسوم والمصاريف واالتعاب
المستأنف: رسملة تريد فاينانس فاند

عنوانه: االمارات، امارة دبي، بردبي، معبر الخليج التجاري، شارع االبراج، 
بناية ٠١٤، الطابق ١٤، مكتب بيكر مكنزي حبيب المال مكاني ٢٥٦٣7٨٦٠٩١، 

ص.ب: ٢٢٦٨ دبي، هاتف رقم: ٠٤٤٢٣٠٠٠٠- فاكس: ٠٤٤٤7٩777
ويمثله: علياء حبيب محمد شريف عبداهلل المال

انيرجي & كوموديتيز م م ح - صفته:  المطلوب اعالنهما: ١- فارلين 
مستأنف ضده ٢- محمد فاروق - صفته: مستأنف ضده

موضوع االعالن: قد استأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ٣٨ / ٢٠٢١ تجاري 
كلي، وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩ الساعة ١٠٫٠٠ 
صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضي حضوركم او من يمثلكم 

قانونيا  وفي حالة تخلفكم ستجري محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر »استئناف« في االستئناف 
رقم 3063/2021/305 استئناف تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
 ٢٠٢٠  /  ٤٣٠ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
درهم«   7١٠٣٥٤٫٦٣« وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  جزئي،  عقاري 

شامال للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ: عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن باز وكيال عن السيد/ 
عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل بن باز عنوانه: ومحله المختار مكتب الصفر 
ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية دبي، مبنى داون تاون، مدخل 

فندق باالس، مكاتب الساحة، بلوك »د« مكتب رقم ٤٠١
ويمثله: مهدي سفر غلوم عبداهلل

المطلوب إعالنه ١ـ زانادو للتطوير العقاري ش.ذ.م.مـ  صفته: منفذ ضده
موضوع االعالن: نعلنكم بانه تم الحجز على اموالكم الخاصة »الوحدات 
دبي  بمشروع   aga 106، aga111، aga708 وهي  المملوكة  العقارية 
الجون ليلي DUBAI LAGOON LILY وفاء للمبلغ المطالب به وقدره 
7١٠٣٥٤٫٦٣ درهم في الملف اعاله وذلك للعلم بما جاء ونفاذ مفعولة قانونا.

إعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ 
رقم 8٩/2021/211 تنفيذ عقاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة األحوال الشخصية الثانية استئناف رقم ١٠٠ 
موضوع االستئناف )استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٥7٢/٢٠٢١ 

احوال نفس مسلمين والرسوم والمصاريف واالتعاب( 
المستأنف ميشيل التيبانى يو 

عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ السطوه ـ شارع السطوة بناية سوبر 
ماركت نيستو شقة رقم ٢٣٢ 

المطلوب إعالنه ١ – محمد محمود عبداهلل صفته: مستأنف ضده 
احوال   ١٥7٢  /٢٠٢١ رقم  بالدعوى  الصادر  الحكم  اإلعالن  موضوع 

نفس مسلمين 
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤ الساعة ١٠:٠٠ 
صباحا بقاعة التقاضي عن بعد في مبنى األحوال الشخصية في منطقة 
القرهود وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا وفي حالة 

تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف رقم 
1513/2021/320ـ  استئناف احوال شخصية ومواريث 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

العدد 3610 تاريخ 2021/12/07
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: شركة المعمورة للمقاوالت والصيانة العامة- ذ م م 
عنوان الشركة: مصفح الصناعيه- م16 - ق1 - محل1 

- المالك زايد صقر حمدان صقر الفالحى
CN-1025839 :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 22/11/2021

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2150026312  

تاريخ التعديل 05/12/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3610 تاريخ 2021/12/07
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم ومطبخ ايشين رايس

رخصة   رقم: CN-3924134     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
1x1 إلى nullxnull تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة
تعديل إسم تجاري من/ مطعم ومطبخ ايشين رايس
ASIAN RICE RESTAURANT & KITCHEN

إلى/ مطعم ومطبخ بختون هجرة
PUKHTOON HUJRA RESTAURANT AND KITCHEN

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 3610 تاريخ 2021/12/07
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
جليمر اند جلوز سكين لمستحضرات التجميل ذ.م.م
رخصة   رقم: CN-4135938     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ نيان حاطب من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء/ نيان حاطب من ٢٥٪ إلى ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عذارى عقاب راشد صالح المرى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف وسام مرزوق

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

تعديل إسم تجاري من/ جليمر اند جلوز سكين لمستحضرات 
التجميل ذ.م.م

GLIMMER AND GLOSS SKIN COSMETICS L.L.C
شركة   - التجميل  لمستحضرات  سكين  جلوز  اند  جليمر  إلى/ 

الشخص الواحد ذ م م
 GLIMMER AND GLOSS SKIN COSMETICS

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3610 تاريخ 2021/12/07
الغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية - العين

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 

 CN-1139978 رقم

باالسم التجاري مؤسسة سما البحر للنجارة، بإلغاء طلب 

تعديل الرخصة وإعادة الوضع كما كان عليه سابقًا.

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

العدد 3610 تاريخ 2021/12/07
الغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-1102047 رقم

باالسم التجاري خدمات الهور للكهرباء، بإلغاء طلب 
تعديل الرخصة وإعادة الوضع كما كان عليه سابقًا.

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

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

العدد 3610 تاريخ 2021/12/07
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بلو كيت للسفر والسياحة ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-3923528     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة اوميش بانت ٢٥٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة الدنيا لتمثيل الشركات- شركة 
الشخص الواحد ذ م م

 AL DUNIA REPRESENTATION OF COMPANIES
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف بورنا بهادور اولى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد صديق محمد احمد المرزوقى

تعديل إسم تجاري من/ بلو كيت للسفر والسياحة ذ.م.م
BLUE KITE TRAVELS AND TOURS L.L.C L.L.C

إلى/ بلو كيت للسفر والسياحة ذ.م.م
BLUE KITE TRAVELS AND TOURS L.L.C

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3610 تاريخ 2021/12/07
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ستريت فايتر لتصليح ميكانيكا وكهرباء السيارات

رخصة   رقم: CN-1967535     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة شماء محمد اسد 

عبداهلل المرزوقى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف محمد سالم محمد 

مرشد الكعبى
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 3610 تاريخ 2021/12/07
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم البرياني سنتر ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-2507036     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ مطعم البرياني سنتر ذ.م.م

BIRYANI CENTER RESTAURANT LLC
إلى/ مطعم وكافيه بالنا ذ.م.م

BALANA RESTAURANT AND CAFE L.L.C
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.

 عن طرح التنازل عن بدل االنتفاع لمدة تنتهي في سبتمبر ٢٠٣٠ الرض صناعية 
بمنطقة االيكاد ١ بمصفح الصناعية في امارة أبوظبي على مساحة تقدر بـ 

٣٢ الف متر مربع.
والمطلوب تقديم عرض بقيمة االستحواذ علي بدل حق االنتفاع. 

وعلى الراغبين الجادين باالنضمام والمشاركة وتقديم عرض سعر تزويدنا باالتي  : 
-  خطاب من الجهة الراغبة بالمشاركة

 - الرخصه التجارية ونوعية النشاط 
-  البريد االلكتروني ووسائل التواصل المعتمدة 

-  تخويل قانوني ونسخه من هوية المخول وطرق التواصل مباشرة معه. 
علي ان يتم ارسال ما سبق بيانه من مستندات وبيانات علي البريد االلكتروني :

tgrs1115@gmail.com
tgrs1117@gmail.com

للتواصل واالستفسارات على الهاتف رقم : ٠٥٠٣٠٣٤١٤٥
وفي حال استيفاء المتقدم للمتطلبات المبدئية سوف يتم تزويده بالشروط 
والمتطلبات وقواعد المعاينة والسداد ، علما بأن ترسية العروض من اختصاص 

دائرة االفالس المختصة بالمحكمة الموقرة.
مع تحيات امانة التفليسة بالدعوى رقم ٢٤٠7 لسنة ٢٠١7 تجاري كلي ابوظبي

امين التفليسة / محمد عبد الرحمن المرزوقي

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

تعلن امانة التفليسة بالدعوى رقم 2407 لسنة 
2017 تجاري كلي ابوظبي

إعالن 
العدد 3610 تاريخ 2021/12/07امانة التفليسة

إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مارس تيك شوب

رخصة رقم: CN-3018816 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 3610 تاريخ 2021/12/07
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
كلمة ميديل ايست للتكنولوجيا

رخصة   رقم: CN-3974712     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة اندر تشارلس لجندر ٤٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة ستريم انرجي ديفيلوبمنت- 
شركة الشخص الواحد ذ م م

 STREAM ENERGY DEVELOPMENT
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف احمد خميس على راشد الجنيبى
ذات  شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من  قانوني/  شكل  تعديل 

مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من/ كلمة ميديل ايست للتكنولوجيا

KALIMA MIDDLE EAST TECHNOLOGY
إلى/ كلمة ميديل ايست للتكنولوجيا ذ.م.م

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

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق 7 ديسمبر ٢٠٢١م10

اقتصاد

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ 
المدنية ـ محمد يونس ختك محمد

إلى: المحكوم عليه: محمد يونس ختك محمد
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 
المدعي المنفذ البواسل لتأجير السيارات، في القضية المشار إليها أعاله.

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٦٣٩٣ درهم.
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة 
تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ 

الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIREA2021 /0004039 ـ  مدني جزئي

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ 
المدنية ـ شيخه خزعل سعيد- الرقم الموحد »٢٥١٨٤١«

إلى: المحكوم عليه: شيخه خزعل سعيد- الرقم الموحد »٢٥١٨٤١«
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 

المدعي المنفذ علي سعيد الموعد، في القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٣٥٥٩٢ درهم.
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة 
تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ 

محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICIVS2021 /0002070 ـ  مدني

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

الى المنفذ ضدهم: دريك ان سكل انترناشيونال
لصالح المنفذ له: جمال احمد ابو هاشم

قررت المحكمة »دائرة التنفيذ« في القضية التنفيذية اعاله، اعالمكم 
بانه تم توقيع الحجز التنفيذي على العقارات للمنفذ ضده والمبينة 

في الجدول ادناه:
قطعة رقم ١٦٤/د/٤٦ ملك بمنطقة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة

قطعة رقم ٢١ ملك بمنطقة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة
لذلك يتوجب عليكم مراجعة محكمة الشارقة االبتدائية االتحادية 
قسم الحجوزات والبيوع خالل سبعة ايام من تاريخ االعالن في 
حال وجود اي اعتراض. وفي حال تخلفكم عن الحضور في الميعاد 
والتاريخ المحدد فان المحكمة ستباشر اجراءات البيع في غيابكم.

رئيس قسم الحجوزات والبيوع 

اخطار بالحجز التنفيذي »نشرا«
في القضية التنفيذية رقم 1250 / 2020

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية االستئنافية

قسم الحجوزات والبيوع 

بناء على طلب / مدعي / سندباد لتأجير السيارات ش ذ م م الجنسية 
الى مدعى عليه / هنادي احمد راشد عبداهلل العطريز النعيمي 

الجنسية/ اإلمارات العربية المتحدة 
بحقك  اصدرت   ٢٠٢١/٠٦/٢١ بتاريخ  المحكمة  بأن  االحاطة  يرجي 

الحكم التالي: حكمت المحكمة 
بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ ٥١٠٠٠ درهم )واحد 
وخمسون الف درهم( والفائدة القانونية على ذلك المبلغ بواقع ٩ ٪ 
سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠٢١/٤/٢7 وحتى تمام السداد 

والزمتها بمصروفات الدعوى ومائة درهم أتعاب محاماة 
حكما قابال لالستئناف خالل ثالثون يوما إعتبارًا من اليوم التالي لإلعالن 
اليه فإن  به وبإنقضاء هذا الميعاد دون الطعن علي الحكم المشار 

المحكمة سوف تتخذ اإلجراءات القانونية لتنفيذه. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اداري سعادة متعاملين

إعالن حكم بالنشر رقم الدعوى: 2021/2٩4 ـ 
تجاري جزئي 

إلى المدعي عليه: محمد زياد مازن عبيد  مجهول محل اإلقامة: إمارة الشارقة, منطقة 
الخان, برج الموارد, شقة رقم ١7٠٨, بالقرب من كارفور , هاتف منزل: ٠٦٥٥٤٨٨٥٤ 

الهاتف المتحرك: ٩7١٥٠٩٢٤٢٤١٥ , ٠٥٠٥٣7٣٣٠٥ 
بناء على طلب المدعي / بنك دبي اإلسالمي 

قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها:  الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي الى البنك 
المدعي مبلغ وقدره ١٥,٠٨7 درهم )خمسة عشر ألف وسبعة وثمانون درهمًا ال 

غير( قيمة عن المديونية المترصدة على النحو السالف إيضاحه 
ضم ملف النزاع رقم ٣٥١٢/٢٠١٢ نزاع تجاري للدعوى الماثلة 

شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقًا من قيد الكفالة 
إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 

محكمة  الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢١/١٢/١٦ بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
ـ  الساعة ٠٨:٣٠ صباحا  المدنيه في تمام  االبتدائية  المحكمة  اإلتحادية  الشارقة 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم ٥( شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد وتقديم 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد 
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله 

ـ بوصفك مدعى عليه 
مكتب الخدمات القضائيةحرر بتاريخ: ٢٠٢١/١٢/٠٦ م. 

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIPOR2021 /0009016 / تجاري)جزئي( 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

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

من: الطرف األول / محمد ميستار نور محمد الجنسية: الهند 
الى: الطرف الثاني / محمد شهانواز اشتياق احمد الجنسية: الهند 
دائرة  من  صادرة  رخصة  اليوم(  )مصبغة  التجاري  باالسم 
التنمية االقتصادية بعجمان رقم )١٩٤١٦( والمسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجمان
بعد  التنازل  على  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  وعليه 

انقضاء ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 MOJAU_2021_0036524 إعالن تنازل عن رخصة

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

الكاتب العدل

الى المدعى عليه: بالل ميسر المدني مجهول محل االقامة: العنوان: الشارقة، منطقة 
التعاون، برج القمة، شقة رقم ٢٣٠١، هاتف رقم ٠٥٥٢٣٤٠٦7٣

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢١ امام مكتب ادارة الدعوى محكمة الشارقة 
االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية- مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى رقم ٦« 
شخصيا او بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.
المطالبة

اوال: تسجيل الدعوى وتحديد اقرب موعد لنظرها واعالن المدعى عليه وفقا لالصول 
والقانون. ثانيا: الزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ وقدره )٣٫٣٠٦٫٨٩٥( 
درهم فقط ثالثة ماليين وثالثمائة الف وستة االف وثمانمائة وخمسة وتسعون 
درهما الغير باالضافة الى فائدة قانونية بواقع ١٢٪ عن التأخير في سداد المبلغ 
المترصد في ذمة المدعى عليه من تاريخ رفع الدعوى الماثلة وحتى تمام السداد. 
بالرسوم  عليه  المدعى  الزام  ثالثا:  درهم.   ١٠٠٫٠٠٠ وقدره  مبلغ  التعويض  مع 

مكتب الخدمات القضائيةوالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIPOR2021/ 0009419 تجاري »جزئي«

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعي عليه: سلسة اليرموك العمال الديكور ذ م م ومن يمثلها قانونيا 
 ٣ طابق  لفينيو  برج  داخل   ١ الراشدية  عجمان  اإلقامة:  محل  مجهول 
شقه رقم ٣٠٥ مكاني: ٤٥٥٦٥٠٩٤٥٣ ت: ٠٥٠٢7١١٥١7 ـ ٠٥٦٦٦١١١7٢
الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢١/١٢/١٤ بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة ا البتدائية المدنيه ـ مكتب رقم )١ 
مكتب مدير الدعوى( شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد, وتقديم مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد 
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها 

أعاله ـ بوصفك مدعى عليه 
مكتب الخدمات القضائيةحرر بتاريخ: ٢٠٢١/١١/٢٩ م.

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

الدعوى رقم AJCFICILABMIN2021/ 0004067 / عمالي)جزئي( 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

فقدان شهادات اسهم صادرة من شركة المنازل 
العقارية وبياناتها كالتالي:

فعلى من يجدها تسليمها للشركة المذكورة 
او االتصال على رقم »٠٥٠٦٥٦٣٦٦٦«

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

فقدان شهادات أسهم

رقم 
المساهم
٨٩٢٤٩٥٩٢
٨٩٢٤٩٥٩٢
٨٩٢٤٩٥٩٢

اسم المساهم

سهيل طيب محمد ابراهيم
سهيل طيب محمد ابراهيم 
سهيل طيب محمد ابراهيم

رقم شهادة 
االسهم
١٠٩٩٣
١٠٣٥٤٦
١٠٣٥٤٧

عدد 
االسهم

٢٠٠٫٠٠٠
٣٠٠٫٠٠٠
٦٠٠٫٠٠٠

يعلن الخبير الحسابي احمد جاسم العبدولي- مركز الخليج للمحاسبة 
والتدقيق والمعين من قبل محكمة دبي االبتدائية في القضية رقم 
٦٠٣ / ٢٠٢١ نزاع تجاري والمقامة من المتنازعة/ تي كيه اليفيتور 
االمارات ش.ذ.م.م سابقا تيسين كروب اليفيتور االمارات ش ذ م م 
وتنفيذا للمهمة فان المتنازع ضدها/ بيفر جلف للمقاوالت ش.ذ.م.م 
»BEAVER GULF CONTRACTING L.L.C« مدعوة لحضور 
اجتماع الخبرة المقرر عقده يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥ الساعة 
الثانية عشر ظهرا وذلك بمقر مكتبنا الكائن بدبي شارع صالح الدين- هور 
العنز- الخبيصي- بناية العبدولي »بناية معرض سيراميك راس الخيمة« 
الطابق االول، مكتب رقم »١٠٤« ت: ٠٤٢٦٨٤7٠٠، ف: ٠٤٢٦٨٨٨٤٦

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اعالن حضور اجتماع خبرة حسابي بالنشر
 رقم 603 / 2021 نزاع تجاري

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي/أحمد جاسم العبيدولي

الى: المحكوم عليه: شيرلي جيرونا فابا  
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ السنيار لتوريد االيدي العاملة ويمثلها السيد/ محمد احمد 

حسن البلوشي ـ في القضية المشار إليها أعاله. 
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور, 
ودفع الرسم المحدد لذلك وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٠,٣٣٦٢٠7
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 

أعاله خالل)١٥( يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 
وفي حالة تخلفك )م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا. 

اعالن منفذ ضده بالنشر اخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIREA2021/ 0002534 ـ مدني )جزئي( 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

بناء على طلب: المدعي )ة( : أحمد علي حسن محمد 
الى: المدعي عليه: احمد جمال محمد يس اغواني 

قد اقام الدعوى يطالب فيها: 
أوال: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ الف وخمسمائة درهم استولي عليها 

ثانيا: شمول الحكم بالنفاذ المعجل 
ثالثا: الزام المدعي عليها بالمصروفات والرسوم واتعاب المحاماة والتعويض 

المدني عن التاخر في السداد 
انت مكلف بحضور اإلجتماع المرئي رقم EM00022462  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.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search

بوابة الجلسات / اإلجتماعات المرئية: شخصيا او بواسطة وكيل معتمد. 
 EM00022462 :بيانات اإلجتماع: رقم اإلجتماع

مركز سعادة المتعاملين

إعالن حضور إجتماع باالتصال المرئي عن بعد 
 )SHCFICIREA2021/ 0008371( في القضية رقم

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

شركة/ هانزو لوجيستيكس ش م ح منطقة حرة »رخصة رقم: ٤٤٥١« 
والكائنة بـ مدينة دبي المنطقة الحرة لمطار دبي ص.ب ١٨٨١١، دبي، 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمرخصة لدى سلطة المنطقة الحرة 
لمطار دبي، ترغب هذه الشركة المذكورة في اعالن قرارها للكافة 
والذي تم اتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 
الشركة  الشركة. وفقا لذلك تهيب  ٠١/١١/٢٠٢١ بشأن اغالق وحل 
بأي طرف معني باألمر ولديه أي مطالبات في مواجهتها عليه تقديم 
هذه الطالبات خالل ١٥ يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق البريد 

المسجل أو االتصال بـ: 
السادة/ هانزو لوجيستيكس ش م ح منطقة حرة
ص.ب: ١٨٨١١ دبي، هاتف رقم: ٩7١٤٢٣٦٩٨٨٠

unitstravel@gmail.com :البريد اإللكتروني
لن يتم النظر في المطالبات التي ترد بعد إنتهاء فترة اإلشعار والمحددة 

بـ ١٥ يومًا

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

إشعار تصفية 
شركة/ هانزو لوجيستيكس ش م ح منطقة حرة

إشعار تصفية
ليكن معلوما للجميع بأن السيد/ الحبيب عوامه ـ مغربي 
الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة)١٠٠٪( 
وذلك للسيد / زيد كريم جاسم الشحماني عراقي الجنسية 
وذلك في الرخصة المهنية المسماة) دراس لصيانة السيارات( 

تأسست بامارة الشارقة بموجب مهنية رقم )٦١77٠١( 
وعماًل بنص المادة)١٤( فقره ٥ من القانون االتحادي رقم)٤( 
لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا 
اإلعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق على االجراء المشار 
أي  لديه  فمن  اإلعالن  هذا  تاريخ  من  اسبوعين  بعد  إليه 

اعتراض حيال ذلك إلتباع اإلجراءات القانونية. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

  MOJAU_2021_0036623 اعالن بالنشر

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

الكاتب العدل

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

من الطرف االول: محمد عارف محمد رمضان- الجنسية: باكستان
الى الطرف الثاني: شازيه نواز طاهر سليم خان- الجنسية: باكستان

باالسم التجاري »المعروف لالعمال الكهروميكانيكية« رخصة 
صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم »١٠٨٠٣٦« 
والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان. وعليه سيقوم الكاتب 
العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء ١٤ يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن.

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

MOJAU-2021- 0036501 اعالن تنازل عن رخصة

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

الكاتب العدل

المعلن اليه/ المستأنف ضدها الثانية: البراري الدارة المنشآت ش.ذ.م.م
بناء على تكليفنا من قبل محكمة استئناف دبي الموقرة العمال 
الخبرة المحاسبية في الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االربعاء 
الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥ وذلك في تمام الرابعة عصرا موعدا لعقد 
عن  وذلك  بعد  عن  المحاسبية  للخبرة  مكرر  االول  االجتماع 
طريق تطبيق »ZOOM« لذا يرجى تثبيت البرنامج ويطلب 
حضوركم او من يمثلكم قانونا لحضور االجتماع المذكور مع 
ارفاق كافة المستندات المتعلقة بالدعوى، للتواصل على هاتف 
رقم ٠٤/٥٨٢١٣٣٣ وفاكس رقم ٠٤/٥7٠٥77٣، ص.ب رقم ٩١١٥٣، 

expert@mazca.ae :دبي، بريد الكتروني

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

دعوة لحضور اجتماع الخبرة المحاسبية االول مكرر 
الدعوى رقم 1٩48 / 2021 استئناف تجاري

إجتماع خبرة

الخبير المحاسبي/ سعيد وليد البستكي

ذ.م.م  العطور  لتجارة  مري  فيو  بير  سول   -١ عليهم:  المدعي 
٢- ايمان فاضل محمد عبدالسالم، نحيطكم علما انه تم انتدابنا 
خبير حسابي بالقضية اعاله والمرفوعة ضدكم من عايشة سالم 
يمثلكم  من  او  مكلفين  فانتم  وعليه  »مدعية«،  الحمادي  احمد 
قانونا بحضور اجتماع الخبرة المقرر عقده بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢ 
الموافق يوم االحد الساعة ٥٫٠٠ بعد العصر وذلك بمكتب الخبيرة 
المنتدبة نهال علي للمحاسبة والمراجعة، الكائن بشارع خليفة، 
بناية بنك االستثمار بجوار كريستال عصفور، الدور الثاني، مكتب 
c٢٠٣. يرجى الحضور بالموعد والمكان المحدد واحضار المستندات 
المؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه في حال تخلفكم عن الحضور 

فان الخبرة ستباشر اعمالها وفقا للصالحيات المخولة لها قانونا.
لالستفسار االتصال بـ ٠٥٠٨١٨١١٣٩

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

اعالن موعد خبرة بالنشر بالدعوى 
رقم 2253 / 2021 تجاري بسيطة- أبوظبي

إجتماع خبرة

الخبيرة الحسابية/ نهال علي ابراهيم

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ 
المدنية ـ عبدالرزاق خان جول رياض

إلى: المحكوم عليه: عبدالرزاق خان جول رياض
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ المدينة لالجرة، في القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٢٢١٤ درهم.
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة 
تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ 

محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIREA2020 /0003328 ـ  مدني جزئي

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ المدنية 
ـ سيف محمد سيف سويح المزروعي- بصفته ضامن وكفيل محمد سيف 
الطبي  اليف  اند  هيلث  مركز  مالك  وبصفته  نفسه  عن  المزروعي-  سويح 

»مؤسسة فردية«
إلى: المحكوم عليه: سيف محمد سيف سويح المزروعي- بصفته ضامن وكفيل

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك ابوظبي التجاري »ش م ع« حاليا - بنك االتحاد الوطني »ش م 

ع« سابقا، في القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، ودفع 

الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٥٨٠٥٤٨ درهم.

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

ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICOMS2020 /0002045 ـ تجاري

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

المخطر: محمد اسلم موتيواال عبد الستار ـ الجنسية باكستان 
العنوان : عجمان 

المخطر إليه االول: صن سيتي لمقاوالت البناء ـ الجنسية االمارات 
العنوان: عجمان ـ الراشدية ٢ ـ شقة ٣٠٤ 

المخطر إليه الثاني: جاويد لالستشارات الهندسية ـ الجنسية االمارات 
العنوان: عجمان ـ الراشدية ٢ ـ شقة ٣٠٤ 

الموضوع: )إخطار عدلي بعزل المقاول( لدى كاتب العدل 
تم االتفاق بتاريخ اإلخطار بين المخطر والمخطر اليه وذلك إلنشاء وانجاز فيال مكونة )ارضي 
+ اول + سور( علي قطعة األرض رقم )١٠٢٤( سند رقم )١٠٥٣١١٠٢٤( والكائنة بإمارة 
عجمان القطاع الجنوبي )منطقة الروضة ٢( والعائدة ملكيتها للمخطر وذلك حسب المخططات 
المعتمدة على ان ينجز العمل خالل )١٢ شهرًا( ونظرًا لتأخيركم على انجاز العمل حسب التفاق 
المبرم بيني وبينكم مع العلم انه تم تسليم المخطر اليهما جزء كبير من الدفعات ولم يقوموا 
العمل  لتعطيل  الفادحه نظرا  الضرر والخسائر  المتفق عليها مما يسبب لي  بانجاز االعمال 
حيث تاخرا عن التسلم الموقع مع العلم انه تم إعطاء المخطر إليهما مهلة إلنهاء المشروع 
للمخطر اال انهم يحركوا ساكنًا مع العلم ان المخطر اليهما لم يقوموا بالتواصل مع المخطر 
وجميع االعمال في الموقع متوقفة وبسبب التأخير الناتج من قبلهم صدر امر )بالهدم( من 

قبل دائرة البلدية والتخطيط ـ عجمان 
لذلك نخطركم عن طريق الكاتب العدل برغبتي بعزل المقاول خالل ثالثة ايام فقط من تاريخ 
استالمكم هذا االخطار وفي حالة الرفض فانني ساطر آسفا التخاذ االجراءات القانونية مع 
تحملكم كافة الرسوم القضائية والمصاريف واتعاب المحاماة وكل ما يترتب علي من خسائر. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

 MOJAU_2021_0023964 إعالن بالنشر

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

الكاتب العدل

الى المدعى عليه: شوكت علي احمد خان مجهول محل االقامة: امارة الشارقة، مويلح، 
المنطقة الصناعية ١١، تليفون ٠٦٥٣٠٥٥7 فاكس: ٠٦٥٣٥٠٥٥٨ صندوق بريد ٦١٤٣7، 
الدعوى  اقامت  للنقليات قد  المدعية كيون  ان  نعلمكم  هاتف رقم ٩7١٥٦٦٩٤٤77٢ 
المذكورة اعاله وتطالب فيها باالتي: اوال: ضم ملف النزاع رقم ٢٠٢١ / ٢٨٨١ توفيق 
ومصالحة تجاري الى الدعوى لالرتباط. ثانيا: الزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم 
بان يؤديا للمدعية مبلغ وقدره ٤٥٫٠٠٠ درهم »خمسة واربعون الف درهم« نتيجة 
اخالل المدعى عليهما وعدم تسليمهما المركبة محل الدعوى والفائدة القانونية بواقع 
7٪ من تاريخ االستحقاق الحاصل في ٢٠٢٠/٨/٢7 طبقا لما هو ثابت بايصاالت السداد 
المستلمة من المدعي عليهما وحتى السداد التام. ثالثا: الزام المدعى عليهما بالتضامن 
والتضامم بان يؤديا للمدعية مبلغ وقدره ٢٠٫٠٠٠ درهم »عشرون الف درهم« تعويض 
ثالثا:  عليهما.  المدعي  فعل  جراء  من  بها  لحقت  التي  واالدبية  المادية  االضرار  عن 
الزام المدعي عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. لذلك أنت مكلف 
االتحادية  الشارقة  محكمة  الدعوى  ادارة  مكتب  امام   ٢٠٢١/١٢/٢٠ بجلسة  بالحضور 
بواسطة  او  الدعوى( شخصيا  )مكتب مدير  المدنية- مكتب رقم  االبتدائية  المحكمة 
وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك 
خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

مكتب الخدمات القضائيةرقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIPOR2021/ 0008284 تجاري »جزئي«

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

المعلن اليه/ المتنازع ضده الثاني: باسم رزق
في الدعوى رقم ٦٥٢ / ٢٠٢١ نزاع تعيين خبرة تجاري

بناء على تكليفنا من قبل مركز التسوية الودية للمنازعات الموقرة العمال 
الموافق  الثالثاء  يوم  حددنا  فقد  اعاله  الدعوى  في  المحاسبية  الخبرة 
٢٠٢١/١٢/١٤ وذلك في تمام الساعة ١١٫٠٠ صباحا موعدا لعقد االجتماع 
االول للخبرة المحاسبية عن بعد من خالل تطبيق »ZOOM« ويمكنكم 
التواصل معنا، وذلك بمكتبنا الكائن في دبي، منطقة القرهود شارع الشيخ 
رقم  فيوز مكتب  القرهود  بناية  كريك  فندق جميرا  بالقرب من  راشد 
7٠٩ الطابق السابع هاتف رقم ٠٤/٢٢٠٠٢7٢، فاكس رقم ٠٤/٢٢٠٠٢7٣، 
قانونا  يمثلكم  من  او  حضوركم  يطلب  لذا  دبي.   ٤٤٦٠٤7 رقم  ص.ب 
لحضور االجتماع المذكور مع احضار كافة المستندات المتعلقة بالدعوى.

عبدالرحمن كرمستجي للمحاسبة القانونية

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

دعوة لحضور اجتماع الخبرة المحاسبية األول في الدعوى 
رقم 652 / 2021 نزاع تغيين خبرة تجاري

إجتماع خبرة

الخبير المحاسبي/ عبدالرحمن كرمستجي

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٠/٣٨٦ تجاري 
بسداد  تجاري  استئناف   ٢٠٢٠/٢٠٢7 رقم  باالستئناف  والمعدل  جزئي, 
المبلغ المنفذ به وقدره )٢٠٢٩7٢,٥ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 

طالب التنفيذ هاوس أوف كوممس لإلدارة التسويقية  
عنوانه: االماراتـ  إمارة دبيـ  القرهودـ  ديرهـ  دبي إمارة دبيـ  منطقة 
موتور سيتيـ  بناية ابكس اتريوم وتعلن على مكتب وكيلها هاني الجسمي 
للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بـ إمارة دبيـ  ديرةـ  القرهودـ  بناية 

ويمثله هاني رجب موسى عبداهلل الجسمي 
المطلوب إعالنه :١- مطعم شما ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
التنفيذ أو  الى طالب  المنفذ به وقدره ٢٠٢٩7٢,٥ درهم  المبلغ  بدفع 
خزينة المحكمة شاماًل للرسوم والمصاريف  وعليه فان المحكمة ستباشر 
االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل 

١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم ٩11٩/2021/207 تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

بناء على طلب: المدعي)ة(: ستيفن اوالواتوبى اوجونجبيل 
 Yd8x6B :رمز التفويض

وعنوانه / الشارقة ٠٥٨١٨٨٣٨٥٥ 
الى: المدعي عليه: زين هايبرماركت ذ م م 

 AazZM6 :رمز التفويض
وعنوانه/ الشارقة المريجة شارع العروبة محل رقم ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 7 ٨ ٩ ملك شركة 

العودة العقارية ٠٥٠٢١١٣٣٨٠ ـ ٠٦٥٦٥٦٥٥٥ ـ ٠٥٢٤٨١٤٢٦٥ 
انت مكلف بحضور االجتماع المرئي رقم EM00023561  والمقرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢١ 
الساعة ٠٨:٣٠ والذي سيعقد في محكمة الشارقة االتحادية دائرة اليوم الواحد 

العمالية الدائرة الثالثة عن بعد بواسطة االتصال المرئي عبر موقع وزارة العدل
 https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search 
بوابة الجلسات / االجتماعات المرئية شخصيا أو بواسطة وكيل معتمد 

بيانات االجتماع: 
  EM00023561 :رقم االجتماع

النظام  المستندات عبر  الدعوى وارفاق  الجوابية على  المذكرة  ويمكنكم تقديم 
مركز سعادة المتعاملينااللكتروني بعد تصريح المحكمة لكم بذلك. 

اعالن حضور اجتماع باالتصال المرئي عن بعد 
SHCFICILABMIN2021/ 0008870 في القضية رقم

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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اقتصاد

العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق 7 ديسمبر ٢٠٢١م06

العدد 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

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

رخصة   رقم: CN-2744019     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة نهيله محمد خلفان 

المنصورى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف محمد عيسى محمد 

عيسى المنصوري
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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ميت مارت للحوم والدواجن ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-2097495     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل شركاء/ حذف زايد علي محمد حسن باطوق

تعديل شركاء/ إضافة عبداهلل علي محمد حسن باطوق- 
بنسبة ٥١٪

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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة العين للديكور

رخصة   رقم: CN-1104106     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
سلطان  عبداهلل  غالب  إضافة  خدمات/  وكيل  تعديل 

سيف الكعبى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة بابو جوبى ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف غالب عبداهلل سلطان 
سيف الكعبى

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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سنترو انترناشونال للتصميم الداخلي ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-3662544     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة رنا سامى صيداوى 

نعمان ١٦٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة ماجد يوسف احمد 

محمد المرزوقى ٥١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سنترو للمقاوالت العامة

CENTRO GENERAL CONTRACTING
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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

روزي سول للعطور

رخصة رقم: CN-2568194 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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

بوسطن لالكسسوارات

رخصة رقم: CN-1704125 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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

أبريل للمأكوالت

رخصة رقم: CN-2929304 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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

خردال لبيع قطع غيار السيارات المستعمله

رخصة رقم: CN-2422233 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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مونكت للهواتف- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم: CN-4188570     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
1x1 0 إلىx0 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

تعديل إسم تجاري من/ مونكت للهواتف- شركة الشخص 
الواحد ذ م م

 MONKIT FOR MOBILE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى/ مطعم مونكت- شركة الشخص الواحد ذ م م
MONKIT RESTAURANT

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محمد ظمير لتصليح االلكترونيات 

رخصة   رقم: CN-1094902     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ محمد ظمير لتصليح االلكترونيات
MUHAMAD ZAMIR ELECTRONIC REPAIRS

إلى/ كافتيريا يمي تايم
YUMMY TIME CAFETERIA

تعديل نشاط/ إضافة بيع الوجبات الخفيفة »كافتيريا« »5610003«
تعديل نشاط/ حذف إصالح األجهزة األلكترونية المنزلية »9521001«

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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
اس ار لقطع غيار السيارات

رخصة   رقم: CN-3751964     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة شيجو ماروكاد شندران ٤٩٪

تعديل مدير/ إضافة شيجو ماروكاد شندران
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ احمد مبارك سيف على الصالحى 

من مالك إلى شريك
من  الصالحى  على  سيف  مبارك  احمد  الشركاء/  نسب  تعديل 

١٠٠٪ إلى ٥١٪
تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ اس ار لقطع غيار السيارات
SR AUTO SPARE PARTS

إلى/ ادامس لقطع غيار السيارات ذ.م.م
ADAM AUTO SPARE PARTS L.L.C

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

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كراج الهداية لتصليح السيارات 

رخصة   رقم: CN-1130066     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة محى الدين احمد كبير 

احمد ١٠٠٪
تعديل وكيل خدمات/ إضافة احمد سيف راشد سعيد الشامسى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سليم سالم حمد الدرعى
تعديل إسم تجاري من/ كراج الهداية لتصليح السيارات

AL HEDAIA CAR REPAIR GARAGE
إلى/ كراج الهداية لتصليح السيارات

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: العارف لبطاريات السيارات- ذ م م

عنوان الشركة: ليوا، جفن، قطعه 26 مكتب 24، مبنى، 
السيد سالم محمد متعب غانم واخرين 

CN-1016680 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده/ ستاندرد منتورز للتدقيق والمراجعة، 

كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 24/11/2021
وذلك بناء علي قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
  22AE2C724E26AB22FAD الموثق لدى كاتب العدل بالرقم

تاريخ التعديل 06/12/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

الصقر األسود للتجارة العامة

رخصة رقم: CN-2872724 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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
النسر الذهبى لخياطة المالبس الرجالية

رخصة   رقم: CN-1057067     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
سالم  على  سالم  إضافة  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

صبران البريكى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم على ابراهيم 

على المرزوقى
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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ليدرز كورب لرجال االعمال ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-4234692     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة حميد راشد سليمان 

حمد الشامسى ٤١٪
تعديل نسب الشركاء/ سعود راشد سليمان حمد الشامسى 

من ٥١٪ إلى ١٠٪
عبدالنبى  نجم  وبيع/إضافة  تنازل  الشركاء  تعديل 

ابراهيم نصر ٤٩٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد محمد محمد عيد

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 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
 اي ترين جيم للسيدات- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم: CN-4012147     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
عبدالعزيز  عبدالدايم  ابتسام  إضافة  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

عبدالدايم المنسوب ٤١٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة لطيفه محمد الطوير سالم الكتبى ٥٩٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف لطيفه محمد الطوير سالم الكتبى

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

تعديل إسم تجاري من/ اي ترين جيم للسيدات- شركة الشخص 
الواحد ذ م م

I TRAIN LADIES GYM- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى / اي ترين جيم للسيدات ذ م م
I TRAIN LADIES GYM L.L.C

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

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بقالة ويلكوم كبايان ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-2940762     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ موزه سالم خلفان سعيد البادى من 

شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء/ موزه سالم خلفان سعيد البادى من ٥١٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف محمد دلوار حسين محمد عين الدين

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

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ بقالة ويلكوم كبايان ذ.م.م

WELCOME KABAYAN BAQALA L.L.C
إلى/  بقالة ويلكام كبايان - شركة الشخص الواحد ذ م م

 WELCOME KABBAYAN BAQALA
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم واحد فالفل- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم: CN-2797900     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير/ إضافة احمد محمد خميس عبيد الرميثى

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة فود غاليري جلف للتجارة- شركة 
الشخص الواحد ذ م م

 FOOD GALLERY GULF TRADING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل مدير/ حذف احمد محمد خميس عبيد الرميثى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف فود غاليري جلف الدارة المطاعم- 

شركة الشخص الواحد ذ م م
 FOOD GALLERY GULF RESTAURANT MANAGEMENT

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

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الشرق االوسط فوجى الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
رخصة   رقم: CN-1220788     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ سعيد عبدالكريم حسين المالك من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء/ سعيد عبدالكريم حسين المالك من ٩٠٪ إلى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عارف عبدالكريم حسين عبدالكريم المالك

تعديل رأس المال/ من null إلى 300000
1x1 1 إلىx5 تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

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

تعديل إسم تجاري من/ الشرق االوسط فوجى الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
  MIDDLE EAST FUJI INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C
إلى/  الشرق االوسط فوجى الدولية للتجارة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 MIDDLE EAST FUJI INTERNATIONAL GENERAL TRADING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
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العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق 7 ديسمبر ٢٠٢١م12

اقتصاد

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣ 
المدعى عليه بسداد  بإلزام  األمر  بإصدار  المطالبة  الدعوى  موضوع 

مبلغ ١99,٢8١,٦ درهم والرسوم والمصاريف 
المدعى فوكس باور لخدمات الحراسه )ش.ذ.م.م( 

عنوانه دبي الخليج التجاري , شارع مراسي درايف , بناية ليك سنترال, 
مكتب رقم 9٠٦ 

المطلوب إعالنه ١ – ار دي كيه لصيانة المباني صفته: مدعى عليه 
دبي  محكمة  قررت  فقد  أداء  أمر  استصدار  طلب  اإلعالن  موضوع 
االبتدائية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢7 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 
مبلغ ١99,٢8١,٦ درهم )مائة وتسعة وتسعون ألفا ومائتين وواحد 

وثمانون درهما وستة فلسات( مع الزامها بالرسوم والمصاريف 
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١5 يوم من اليوم التالي لنشر 

هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 6865/2021/60 ـ امر أداء 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

ليانا جي روشيكا  االحداث ٢-  تحالف  المدعى عليهما: ١-  الى 
هارشانا دي سيلفا، مجهولي محل االقامة

بما ان المدعى: جي سي ليسنج ميدل ايست ش م ح فرع دبي
ويمثله: محمد عبداهلل العبيدلي

طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
يؤديا  بان  والتكافل  بالتضامن  عليهما  المدعى  بالزام   ٢٠٢١/8/٢
للمدعية مبلغ وقدره »5٢٫٢٣٣٫٠٠ درهم« »اثنان وخمسون الف 
ومئتان ثالثة وثالثون درهما« والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ 
٢٠٢١/٦/٢9 وحتى تمام السداد، مع الزامهما بالرسوم والمصاريف 
النفاذ  المحاماة ورفضت طلب  اتعاب  الف درهم مقابل  ومبلغ 
المعجل. ولكم الحق في استئناف االمر خالل ١5 يوم من اليوم 

التالي لنشر هذا االعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم ٤580/2021/60 أمر أداء

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
 5995  / رقم ٢٠٢١  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ:  موضوع 
شامال  درهم«  وقدره »5٠٦8٤9٢٫5  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  اداء،  امر 

للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ: سليم نحفاوي

بورسعيد،  دبي، شارع  ديره،  بورسعيد،  دبي،  امارة  االمارات،  عنوانه: 
مبنى بزنس افنيو- شقة ٠٣

ويمثله: عبدالرحمن محمد مراد عبدالرحمن المازمي
المطلوب إعالنه: ١ـ الهام ناسك- صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن: قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »5٠٦8٤9٢٫5٠« درهم إلى طالب التنفيذ 
التنفيذية  اإلجراءات  ستباشر  المحكمة  فإن  وعليه  المحكمة.  أو خزينة 
بحقكم في حالة عدم اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 88٤2/2021/20٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

إلى المدعى عليه ١ – وندماجينى بينى جنيتى
مجهول محل اإلقامة 

بما أن المدعى التاكسي الوطني )ش.ذ.م.م( 
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 
درهم(  وخمسمائة  الف  عشرة  درهم)ستة   ١٦,5٠٠ مبلغ 
والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ االستحقاق الحاصل في 
٢٠٢١/٤/5 وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومبلغ 

ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة 
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١5 يوم من اليوم التالي 

لنشر هذا اإلعالن. 

إعالن أمر أداء بالنشر
 6٧96/2021/60 امر أداء 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢  
موضوع الدعوى مطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ و قدره 
٤5,٢٦٦,١١ )خمسة وأربعين ألف ومائتين ستة وستين درهما وأحد عشر 
فلسا( درهم والفائدة بواقع ١٢٪ من تاريخ اإلستحقاق وحتى السداد التام 

مع الرسوم والمصاريف ومقابل ..
المدعى لوتاه للوقود الحيوي ش.ذ.م.م  عنوانه: اإلماراتـ  إمارة دبيـ  الخليج 

التجاري ـ منطقة برج خليفة ـ اسبكت تاور ـ الطابق الرابع ـ مكتب ٤٠٤ 
المطلوب إعالنه ١- بوزيتيف ستار لتأجير الحافالت صفته: مدعى عليه 

موضوع االعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها مطالبة بإلزام المدعى عليها 
بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٤5,٢٦٦,١١ )خمسة وأربعين ألف ومائتين 
ستة وستين درهما وأحد عشر فلسا( درهم والفائدة بواقع ١٢٪ من تاريخ 

اإلستحقاق وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومقابل ..
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ١٣-١٢-٢٠٢١ الساعة 9:٠٠ 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 ٤٤25/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية األولى رقم 8٤ 
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٦١/٢٠٢١ 

تجاري كلي والرسوم والمصاريف واالتعاب 
المستأنف بست أسسيت مانجمنت لميتد ويمثلها السيد/ مارك جرهام 

تايلبي وآخرون 
والسيد/ جراهام ستيورات وولوف بصفتهما المصفيين القضائيين عن الشركة 
عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ بردبي ـ دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ مبنى 

فندق كونراد ـ شقة ١٦٠٦ 
ويمثله علي عبيد حميد عبيد عابد الشامسي 

المطلوب إعالنه ١ – ذا بروبرتي ستور م.م.ح صفته: مستأنف ضده 
موضوع اإلعالن قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢١/٢٦١ تجاري كلي 
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/١١ 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 30٧9/2021/305 ـ استئناف تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الثانية رقم ١٢ 
موضوع الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ١7,7٦٠ درهم )سبعة 

عشر ألف وسبعمائة وستون درهم( والفائدة القانونية بواقع ١٢٪ 
المدعى ريجال لتأجير السيارات   عنوانه: محلها المختار/ مكتب عبدالرحمن 
أحمد للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن مقره: دبيـ  ديرةـ  بورسعيد 
ـ بناية دبي الوطنية للتامين ـ الطابق الحادي عشر ـ مكتب ١١٠١ الى 
١١٠٤ـ  مقابل ديرة سيتي سنتر  ويمثله عبد الرحمن أحمد عبداهلل محمد 

المطلوب إعالنه ١- معضم ارشاد ارشاد أحمد صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن  قد أقام عليك الدعوى وموضوعها إلزام المدعى عليه بسداد 
مبلغ ١7,7٦٠ درهم )سبعة عشر ألف وسبعمائة وستون درهم( والفائدة 
القانونية بواقع ١٢٪  وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ١٢-١٢-٢٠٢١ 
 BUILDING_DESC& الساعة 9:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك 
من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل. 

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم ٤٤52/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

موضوع التنفيذ 
طالب اإلعالن :وائل اكرم احمد ابو سيفين صفته بالقضية: طالب 

التنفيذ 
المطلوب إعالنه: ١ – شركة الفجيرة الوطنية للمقاوالت .ذ.م.م  

صفته بالقضية: منفذ ضده 
مجهول محل اإلقامة 

موضوع االعالن 
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم بدفع 
أو خزينة  التنفيذ  الى طالب  به وقدره)١٠٤895(  المنفذ  المبلغ 
المحكمة باالضافة الى مبلغ ٢٠77 رسوم لخزينة المحكمة وعليه 
فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 
رئيس القسم

اعالن بالنشر في التنفيذ 
رقم 83٧1/2021/209 تنفيذ عمالي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في الدائرة الكلية التجارية االولى رقم ٣١
موضوع الدعوى: ١- ندب خبير. ٢- القضاء باستمرار وتمديد وتجديد 
اتفاقية االدارة المؤرخة في 7١١ / ٢٠١١ حتى تاريخ ٢٠٣١/٦/٣٠ لصالح 
المدعي االولى بشأن إدارة مصنع التصنيع لشركة الزيوت الطبيعية »دبي« 
ذ.م.م والواقع بالمنطقة الحرة لجبل علي. ٣- ببطالن التصرف ببيع مصنع 
التصنيع لشركة الزيوت الطبيعية »دبي« ذ.م.م والمبرم بين المدعى عليها 
االولى والمدعى عليها الرابعة مع شطب ذلك التعامل من السجل التجاري 
للشركتين واعتباره كأن لم يكن والغاء كافة االثار المترتبة عليه ومخاطبة 
الجهات المعنية وتنفيذ الحكم بمسودته. ٤- الزام المدعى عليهما االولى 
بتنفيذ التزامها ببيع مصنع التصنيع لشركة الزيوت الطبيعية »دبي« ذ.م.م 
الى المدعية االولى ومخاطبة الجهات المعنية لتسجيل التصرف في السجالت 
وفقا لالجراءات المتبعة وتنفيذ الحكم بمسودته. 5- الزام المدعى عليهم 
االولى والثانية والثالثة والسادسة والخصم المدخل الثاني بالتضامن والتضامم 
والتكافل فيما بينهم بان يدفعوا للمدعيين مبلغ وقدره ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم 
والفائدة القانونية بواقع ١٢٪ سنويا من صيرورة الحكم نهائيا حتى السداد 

التام والزامهم الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
المدعي: عامر عبداهلل احمد الغرير وآخرون

عنوانه: االمارات، إمارة دبي، ديرة، شارع بورسعيد، مبنى نوف، شقة ١٣٠١
المطلوب إعالنه: ١ـ جمال جوهري، جزائري الجنسية، عن نفسه وبصفته 
المدير التنفيذي للمدعية االولى ومدير الشركة المدعى عليها الرابعة/ 

شركة الغرير للموارد الدولية ذ.م.م  ـ صفته: الخصم المدخل
موضوع االعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها: ١- ندب خبير. ٢- 
القضاء باستمرار وتمديد وتجديد اتفاقية االدارة المؤرخة في 7١١ / ٢٠١١ 
حتى تاريخ ٢٠٣١/٦/٣٠ لصالح المدعي االولى بشأن إدارة مصنع التصنيع 
لجبل  الحرة  بالمنطقة  والواقع  ذ.م.م  الطبيعية »دبي«  الزيوت  لشركة 
علي. ٣- ببطالن التصرف ببيع مصنع التصنيع لشركة الزيوت الطبيعية 
»دبي« ذ.م.م والمبرم بين المدعى عليها االولى والمدعى عليها الرابعة 
مع شطب ذلك التعامل من السجل التجاري للشركتين واعتباره كأن لم 
يكن والغاء كافة االثار المترتبة عليه ومخاطبة الجهات المعنية وتنفيذ 
ببيع  التزامها  بتنفيذ  المدعى عليهما االولى  الزام  الحكم بمسودته. ٤- 
مصنع التصنيع لشركة الزيوت الطبيعية »دبي« ذ.م.م الى المدعية االولى 
ومخاطبة الجهات المعنية لتسجيل التصرف في السجالت وفقا لالجراءات 
المتبعة وتنفيذ الحكم بمسودته. 5- الزام المدعى عليهم االولى والثانية 
والثالثة والسادسة والخصم المدخل الثاني بالتضامن والتضامم والتكافل 
فيما بينهم بان يدفعوا للمدعيين مبلغ وقدره ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم والفائدة 
القانونية بواقع ١٢٪ سنويا من صيرورة الحكم نهائيا حتى السداد التام 

والزامهم الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤ الساعة ١٠٫٠٠ صباحا 
مكلف  فانت  لذا   BUILDING-DESC& بعد عن  التقاضي  قاعة  في 
بالحضور او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 3٤1/2021/20 تجاري كلي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١5٦ 
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليها بمبلغ وقدره )٣٦٤١9,78 درهم( 
والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ استحقاق اخر فاتورة 

وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 
المدعى ورلد باك للصناعات ش.ذ.م.م 

عنوانه: تعلن على: محلها المختار مكتب وكيلها هاني الجسمي للمحاماة واالستشارات 
القانونية الكائن بإمارة دبي ـ ديرة ـ القرهود ـ بناية ليبرتي ـ الطابق ميزانين ـ 

مكتب M٤ ـ مكاني رقم: ٣٢7٣١9٣٠7٣ 
المطلوب إعالنه: ١ – شركة تجارة أسماك الخليج الفضية )ذ.م.م( صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن: حكمت المحكمة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤ بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره ٣٦,٤١9,78 ستة وثالثون الف وأربعمائة وتسعة عشر درهما 
وثمانية وسبعون فلسا والفائدة القانونية بواقع 5٪ سنويا من ٢٠٢١/9/١٣ وحتى 
تمام السداد وألزمتها بالمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة 
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي 
لنشر هذا االعالن صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 3٤86/2021/16 ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١5٦
موضوع الدعوى: تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة الحكم: بالزام المدعى عليها 
بسداد مبلغ وقدره بقيمة 8١979٢٫75 درهم »ثمانمائة وتسعة عشر الف وسبعمائة 
واثنان وتسعون درهم وخمسة وسبعون فلس« مقابل توريد العمالة واالعمال التي قامت 
بها المدعية لصالح المدعى عليها والثابتة بموجب الفواتير مع الفائدة القانونية 9٪ من 
تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف واالتعاب. 
المدعي: نور االبصار عبدالرحمن للخدمات الفنية ش ذ م م ويمثلها مديرها السيد/ نور 
االبصار موالنه اف ام عبدالرحمن، بنجالديش الجنسية عنوانه: إمارة دبي، منطقة االتحاد، 

شارع سما، بناية الشرق االوسط، بالقرب من المال بالزا، رقم مكاني ٣٤8٢797٤59
المطلوب إعالنه: ١ـ شركة التعهدات والجستيون ش م م »فرع دبي«ـ  صفته: مدعى عليه

حكمت   ٢٠٢١/١١/١٦ بتاريخ  المنعقدة  بجلستها  المحكمة  حكمت  االعالن:  موضوع 
وقدره  مبلغ  للمدعية  تودي  بان  عليها  المدعى  بالزام  الحضوري:  بمثابة  المحكمة 
واثنان وتسعون درهم وخمسه  الف وسبعمائه  8١979٢٫75 »ثمانمائة وتسعه عشر 
وسبعون فلس« والفائدة القانونية بواقع 5٪ سنويا من ٢٠٢١/9/١ وحتى تمام السداد 
والزمتها بالمصاريف. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا 
من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن 

سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 33٧٤/2021/16 تجاري جزئي

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

تقدمت السيد »زهراء السيد هاشم السيد عبداهلل الهاشمي« 
إماراتية الجنسية الى محكمة األحوال الشخصية بطلب 
تغيير اسمها من زهراء السيد هاشم السيد عبداهلل الهاشمي 
الى »دينا السيد هاشم السيد عبداهلل الهاشمي« وعلى 
من لديه اعتراض أن يتقدم به إلى المحكمة المذكورة 

خالل شهر من تاريخ نشر هذا االعالن.
قسم خدمات األحوال الشخصية

إعالن بالنشر
إمارة دبي - دائرة محاكم دبي

محكمة األحوال الشخصية
إعالن تغيير إسم

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

فقد جواز سفر باسم: عبدالمنيب كاشيم 
على, جنسيته: بنغالدش, ورقم الجواز: 
0783716 , فالرجاء على من يجده تسليمه 

ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
فقدان جواز سفر

نيجاش  سميره  باسم:  سفر  جواز  فقد 
نينامو, جنسيته: اثيوبيا, ورقم الجواز: 
4947858EP , فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
فقدان جواز سفر

مشعان  احمد  باسم:  سفر  جواز  فقد 
الجواز:  ورقم  سوريا,  جنسيته:  عبد, 
N14120412, فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
فقدان جواز سفر

نور حياتى بت  باسم:  فقد جواز سفر 
باندى سوما, جنسيته: اندونيسيا, ورقم 
الجواز: C5304501 , فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: رغد ممدوح يونس 
النعيم, جنسيته: االردن, ورقم الجواز: 
يجده  من  على  فالرجاء   ,  O571790

تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7
فقدان جواز سفر

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٦٠5٣ امر 
أداء بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )١٠٠٤9 درهم( شاماًل للرسوم 

والمصاريف 
طالب التنفيذ علي دعيكل  

عنوانه: االمارات ـ إمارة دبي ـ أبوهيل ـ ديرة - دبي ـ شارع ١ ـ 
مبنى الحثبور ـ شقة ٢٠١ ـ المستشفى الكندي 

المطلوب إعالنه :١- سميرة سيد  صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله 
طالب  الى  درهم   ١٠٠٤9 وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكم 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 92٧2/2021/20٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦5/٢٠٢١/٣9٢ أمر على 
رقم  الدعوى  الصادر في  التحكيم  تحكيم وذلك تصديقا على حكم  عريضة 
١١٢/٢٠٢٠ تحكيم دبي بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٠ بسداد المبلغ المنفذ به وقدره 

)٣٢٠١7٤ درهم( شاماًل للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ: أمينة محمد حسين غلوم  عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ ديرة 

ـ دبي ـ شارع بني ياس ـ مبنى عيسى القرق ١ ـ شقة ٦ 
ويمثله يوسف عبدالغفار عبد الرحمن الشريف 

المطلوب إعالنهم ١ – زانادو للتطوير العقاري صفته: منفذ ضده 
٢ – تاون سنتر مانجمنت ليمتد صفته: منفذ ضده 

٣ – شون للوساطة العقارية صفته:منفذ ضده 
٤ – جيه اس اسوسبيتش صفته: منفذ ضده 

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك  
والزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣٢٠١7٤ درهم الى طالب التنفيذ 
أو خزينة المحكمة شاماًل للرسوم والمصاريف  وعليه فان المحكمة ستباشر 
االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 

يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 556/2021/211 تنفيذ عقاري 

العدد ٣٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠7

زكي نسيبة يكّرم باحثين بجامعة اإلمارات ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم

لجنة الشكاوى في المجلس الوطني االتحادي تطلع على 23 شكوى

احتفلت جامعــة اإلمارات العربية المتحدة 
أمــس بالباحثين الرائدين المدرجين في قائمة 
جامعة ستانفورد ألفضل ٢٪ من علماء العالم، 
ــي مجــاالت  ــاء ف ــّدد أفضــل العلم ــي ُتح والت
تخصصاتهم والذين يتّم االستشهاد بمنشوراتهم 
عــادة مــن قبل مؤلفيــن آخرين حــول العالم.

وأشــاد معالي زكي أنور نســيبة المستشــار 
الثقافي لصاحب الســمو رئيس الدولة الرئيس 
األعلــى لجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
بإنجــازات العلمــاء.. وقــال: »إن إدراج باحثي 
جامعــة اإلمــارات فــي قائمة ســتانفورد يشــير 
ــم المنشــورة،  ــن خــالل أعماله ــم م ــى أنه إل
أســهموا فــي التقدم في مجــاالت تخصصاتهم. 
وبشكل مستمر، طوال حياتهم المهنية واليوم، 
ــة  ــة الخاص ــم العلمي ــر مجاالته ــوا بتطوي قام

وســاعدوا فــي إنتــاج الباحثيــن اآلخرين«.
وأشــار: »إلــى أن وجود الكثيــر من علمائنا 
المدرجيــن فــي vvقائمــة ســتانفورد يدل على 
اهتمــام الجامعــة بالبحــث العملــي العالمــي، 
وتميز بيئة البحث والعلماء لدينا وهذا يوضح 
أن الجامعــة تحــرز تقدًمــا كبيــًرا فــي مهمتهــا 
المتمثلــة فــي تقــدم الثــورة الصناعيــة الرابعة 
مــن خــالل إنتــاج معرفــة جديــدة وتطبيقــات 
عملية ذات صلة باحتياجات المجتمع والصناعة 

واالقتصاد«.
وفــي تهنئة لعلمــاء جامعة اإلمــارات.. قال 
ــة  ــة جامع ــي قائم ــم ف ــه: »إن إدراجك معالي
ســتانفورد ألفضــل ٢٪ فــي العالــم يعــد فخــًرا 
كبيــًرا للجامعة. وهو دليل على قناعة راســخة 

ــه  ــة , المغفــور ل ــدى مؤســس الدول كانــت ل
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان »رحمه اهلل 
» بأهميــة التعليــم العالــي والتعــاون الدولــي 
فــي التنميــة الوطنيــة، وقــراره بإنشــاء جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة في وقت مبكر جًدا 
مــن تاريــخ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة. 
حيــث قــال الشــيخ زايــد رحمــه اهلل: »العلــم 

مــورد سنســتخدمه لبناء المســتقبل«.
ــن  ــازات الباحثي ــن إنج ــه بي ــط معالي ورب
واســتعداد الدولــة لمئويــة عــام ٢٠7١.. وقال: 
»إن الرؤيــة والمبــادئ التــي وضعتهــا قيادتنــا 
ــًا القادمــة  ــا للخمســين عام الرشــيدة إلعدادن
مــن مســتقبل أمتنــا تكــرم إرث الشــيخ زايــد. 

تعلمنــا هــذه المبــادئ أن تنميــة رأس المــال 
البشري وتوسيع حدود تميزنا الرقمي والتقني 
والعلمــي ال تــزال ذات أهميــة حيويــة لتقويــة 
اتحادنــا وتعزيــز اقتصــاد حيــوي وديناميكــي. 
تتنــاول المبادئ أهمية تطوير الفكر والمعرفة 
واالبتــكار والبحــث وتأميــن التعــاون الدولــي. 
ــارات  ــة اإلم ــي جامع ــا ف إن إنجــازات علمائن
 العربية المتحدة تجسد وتعزز هذه المبادئ«.

وأوضح أهمية إنجازات علماء جامعة اإلمارات 
لألجيــال القادمــة.. قائــاًل: »اليــوم، يجــب أن 
ُيعــد التعليــم أطفالنا لمواجهة مســتقبل يكون 
فيــه التغييــر والتحــدي الوجــودي عالمًيــا على 

نطاق واســع.  وام

اطلعــت لجنــة الشــكاوى فــي المجلــس 
ــالل  ــن خ ــس االثني ــادي أم ــي االتح الوطن
اجتماعهــا الثانــي مــن دور االنعقــاد العادي 
الثالث للفصل التشــريعي الســابع عشــر في 
مقــر األمانــة العامــة للمجلــس فــي دبــي، 
برئاســة ســعادة ســمية عبــداهلل الســويدي 
رئيســة اللجنــة، علــى ٢٣ شــكوى واتخــذت 

القــرارات المناســبة بشــأنها.
حضــر االجتمــاع أعضــاء اللجنــة ســعادة 
كل مــن ضــرار حميــد بالهــول مقــرر اللجنة 
لهــذا االجتمــاع، وحمــد أحمــد الرحومــي 
النائب األول لرئيس المجلس، وحميد علي 
الشامســي، وهنــد حميــد العليلــي أعضــاء 

المجلــس الوطنــي االتحادي.
وبحثــت اللجنــة ٢٣ شــكوى مقدمــة إلى 
المجلس، واستعرضت الرأي القانوني الخاص 
بها وردود الجهات ذات العالقة بالشــكاوى 

واتخــذت بشــأنها القــرارات المناســبة، كما 
وجهــت بمخاطبــة بعــض الجهــات المعنيــة 
االســتيضاح. مــن  لمزيــد   بالشــكاوى 
ــس  ــي المجل ــكاوى ف ــة الش ــص لجن وتخت
الوطني االتحادي بمتابعة وبحث الشــكاوى 
الــواردة إلــى المجلــس لبيــان مــدى صحتها 
والســعي بيــن أطرافها للوصول إلى أنســب 
الحلــول، وتلقــي اإلجابــات الالزمــة عليهــا، 
وإعــداد تقريــر ســنوي عن الشــكاوى، لبيان 
مــا اتخــذ مــن إجــراءات حيالها، ومؤشــرات 

االتجاهات بشــأنها.
ومــن شــروط تقديــم الشــكوى أن تكون 
ــون  ــة، وأْن تك ــة اتحادي ــة ضــد جه موجه
مكتوبــة )ورقيــة أو الكترونية( وصادرة عن 
مقدم شــكوى موجود فعــاًل ومحدد تحديدًا 
قاطعًا )اسمه ومحل إقامته وعمله( وموقعة 
منــه، وأن يكــون لمقدمها مصلحة شــخصية 

ومباشــرة وقائمــة في تقديمهــا، وأْن تكون 
واضحــة ومحــدِدة للهــدف المقصــود منها، 
وأال تتضمن عبارات مســيئة للجهة المشكو 
ضدهــا أو ألي جهــات أخــرى، وأن يكــون 
ُمقــِدم الشــكوى قــد لجــأ للجهة المنســوب 
إليهــا الشــكوى لحــل موضوعهــا، ولــم يجــد 
منها حاًل، قبل أن يتقدم بشــكواه للمجلس.

ويشــترط أيضــًا أال يكــون ســبق للجنــة 
النظــر فــي موضــوع الشــكوى، ولــم َيجــّد 
جديــٌد يســتدعي إعــادة النظــر فيهــا مــرة 
أخرى، وأن يقدم الشاكي مع شكواه صورة 
مــن بطاقــة الهويــة الســارية المفعــول، أو 
مــا يقــوم مقامهــا من أدلــة ثبوتيــة مماثلة، 
وأال يكــون موضــوع الشــكوى قــد صدر فيه 
حكــم قضائــي نهائــي مــن إحــدى المحاكــم 
بالدولــة، إال إذا جــّدت وقائــع جديــدة لــم 

تكــن مطروحــة علــى المحكمــة. وام

رئيس إيران يستقبل وفدًا برئاسة طحنون بن زايد سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزير الداخلية البحريني

اســتقبل فخامة إبراهيم رئيسي رئيس 
جمهوريــة إيران اإلســالمية أمس االثنين 
فــي طهــران، وفدًا برئاســة ســمو الشــيخ 
طحنون بن زايد آل نهيان مستشار األمن 
الوطنــي. وبحث الجانبــان - خالل اللقاء 

- العالقات الثنائية وســبل تعزيزها .
ونقــل ســمو الشــيخ طحنون بــن زايد 
ــس  ــى الرئي ــاء إل ــالل اللق ــان خ آل نهي

اإليراني.. تحيات صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة 
»حفظــه اهلل« وصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
ــران  ــموهما إلي ــات س ــلحة وتمني المس
 وشعبها الصديق دوام التقدم واالزدهار .

ــي  ــم رئيس ــة إبراهي ــه فخام ــا حمل فيم

تحياتــه إلــى صاحــب الســمو رئيــس 
الدولــة وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
ــة  ــه لدول ــان وتمنيات ــد آل نهي ــن زاي ب
ــدًا مــن التطــور  ــارات وشــعبها مزي اإلم

ــاء. والرخ
وجــرى خــالل اللقــاء تبــادل وجهــات 
ــا ذات  ــن القضاي ــدد م ــأن ع ــر بش النظ

ــترك. وام ــام المش االهتم

التقــى الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن 
زايــد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الداخلية، الفريق أول معالي الشــيخ 
راشــد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية 
البحريني وذلك في »إكســبو ٢٠٢٠ دبي«.

وجــرى خــالل اللقاء اســتعراض عالقات 
التعــاون المتميــزة القائمــة بيــن اإلمارات 
ومملكة البحرين الشــقيقة وسبل تعزيزها 
فــي مجــاالت العمــل الشــرطي واألمنــي، 
الحــدث  حــول  الحديــث  جــرى  كمــا 
ــي«، ودوره  ــبو ٢٠٢٠ دب ــي »إكس العالم
فــي تعزيــز تقارب الشــعوب حــول العالم 
ــة  ــج للمنطق ــي التروي ــي ف ــره اإليجاب وأث
واالرتقــاء بالعالقــات بيــن دول العالم لما 

فيــه مصلحــة اإلنســانية.
ثــم قام الفريق ســمو الشــيخ ســيف بن 
زايد آل نهيان والفريق أول معالي الشــيخ 
راشــد بــن عبــداهلل آل خليفــة بجولــة فــي 
»إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، حيــث زارا جنــاح 
مملكة البحرين، واطلعا على أقسام الجناح 
ومــا يتضمنــه مــن معروضــات تمثــل جزءًا 
منها أهم المهن التقليدية من النســيج إلى 
صيــد اللؤلــؤ وغيرهــا مــن تــراث البحريــن 
ــة  ــر ثقاف ــة تظه الزاخــر ومعروضــات فني
ــة  ــاذج حي ــن ونم ــخ البحري ــراث وتاري وت
وعديــدة من التــراث البحريني األصيل إلى 
جانــب نظــرة مســتقبلية لتعزيــز االزدهــار 

والرفــاه االجتماعي.

»إكســبو«..  وجولــة  اللقــاء  حضــر 
معالــي الفريــق عبــداهلل المــري قائــد عــام 
شــرطة دبــي واللــواء الركن خليفــة حارب 
ــواء  ــة والل ــل وزارة الداخلي ــي وكي الخييل
ســالم الشامســي وكيــل الــوزارة المســاعد 
ــواء  ــات المســاندة والل ــوارد والخدم للم
الدكتــور أحمــد الريســي مفتــش عــام 
وزارة الداخليــة وعــدد مــن الضبــاط مــن 
 وزارتــي الداخلية في اإلمــارات والبحرين.
وكان ســمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
قد استقبل وزير الداخلية البحريني والوفد 
المرافــق لــدى وصولــه الدولــة فــي مطــار 
آل مكتــوم فــي دبــي بحضــور عــدد مــن 

المســؤولين وضباط وزارة الداخلية. وام

إبراهيم رئيسي خالل استقباله طحنون بن زايد سيف بن زايد خالل مباحثاته مع راشد آل خليفة

زكي نسيبة خالل تكريمه الباحثين

05 العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق 7 ديسمبر ٢٠٢١م
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احتفت وزارة تنمية المجتمع في الحدث 
العالمي األكبر »إكسبو ٢٠٢٠ دبي« بيوم 
التطوع العالمي الذي يصادف الخامس من 
ديسمبر من كل عام، بحضور معالي الشيخ 
التسامح  وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان 
 ٢٠٢٠ لـ«إكسبو  العام  المفوض  والتعايش 
دبي«، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد 
وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي ريم الهاشمي 
وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمدير 
العام إلكسبو ٢٠٢٠ دبي وعدد من الشخصيات 
المجتمعية والمسؤولين والقيادات والفرق 

التطوعية.
وشملت الفعاليات أنشطة مكثفة بمشاركة 
متطوعين من مختلف الجنسيات واألعمار 
ممن كان لهم دور في تنظيم هذا الحدث، 
حيث تضمنت جلسة عصف ذهني الستشراف 
مستقبل ومسيرة العمل التطوعي، وفعاليات 
عامة تبرز قصص ملهمة من المتطوعين الذي 
كرسوا حياتهم للمجتمع واإلنسانية بشكل 
عام، وإشادات بعظم اإلنجازات التي حققها 
متطوعو »إكسبو ٢٠٢٠ دبي« الحدث العالمي 
األهم الذي استقطب الشعوب وجمعهم في 

دولة تؤمن بالخير والعطاء للجميع.
ويأتي هذا االحتفال بالتعاون مع »إكسبو 
٢٠٢٠ دبي«، ومؤسسة اإلمارات وبرنامج 
األمم المتحدة للمتطوعين، والهيئة الدولية 

.”IAVE“ لجهود التطوع
مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي   وقال 
المناسبة: »إن  بهذه  نهيان في كلمته  آل 
التطوع قيمة إنسانية متجذرة في مجتمع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة غرس بذورها 
الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، وجعلت 
منه القيادة الرشيدة منهج عمل وأسلوب 
حياة.. وهو نابع من ثقافتنا القائمة على 

االحترام والتسامح والتعاون والعطاء.
 »٢٠٢٠ »إكسبو  أن  معاليه  وأضاف 
فرصة للجميع من مواطنين ومقيمين على 

هذه األرض الطيبة ليكونوا معنا في رحلة 
تواصل العقول وصنع المستقبل ولرد الجميل 
لدولة  مشرقة  صورة  وتقديم  لمجتمعهم 
تنوعها  وإبراز  المتحدة  العربية  اإلمارات 
وغناها وهو ما يظهر جليًا في تنوع ثقافات 
متطوعينا وجنسياتهم وأعمارهم وخبراتهم.. 
كما أن الخبرات المكتسبة والكفاءات التي 
أسهم برنامج المتطوعين في بنائها وتمكينها 
ستجعل من هذا البرنامج المتميز واألضخم 
من نوعه على مستوى المنطقة جزءا من 
إرث »إكسبو« اإليجابي الذي سيمتد ألبعد 
الدولي  الحدث  الستة النعقاد  من األشهر 

ويستمر لسنين طويلة قادمة.
وأوضح معاليه: »تزامن إكسبو ٢٠٢٠ دبي 
مع احتفاالتنا الوطنية بعيد االتحاد الخمسين 
يمثل فرصة لنا للتأمل في إنجازات خمسين 
عاما مضت والتطلع قدما لخمسين قادمة 
والتفكر فيما نريده لمئوية اإلمارات على 
مختلف الصعد، ومن بينها الجانب التطوعي.. 
نريد أن يكون العمل التطوعي ركيزة مؤسسية 
راسخة في كل جوانب العمل المجتمعي 
والحكومي واإلنساني في بلدنا وأن يكون 
بالخير  بما يعود  فيه  إسهام دائم  للجميع 
على المجتمع وفي ذات الوقت يعزز من 
بناء كفاءات وقدرات األفراد والمؤسسات 

لبناء مستقبل أفضل للجميع«.
 من جهتها قالت معالي حصة بنت عيسى 
بوحميد إن االحتفاء باليوم العالمي للتطوع 
هو بمثابة إشادة باألعمال الخيرية والعطاء 
واحتفاًء بالمتطوعين في جميع أنحاء العالم، 
ال سيما متطوعي إكسبو الذين نفخر بهم 

ونعتز بما يتطوعون من أجله.
وأضافت أن واجبنا يحتم علينا تشجيع 
جميع الجهود المبذولة في مجال التطوع 
التطوع  دور  وتحفيز  العالم  مستوى  على 
التنمية  أهداف  تعزيز  أجل  من  وتفعيله 

المستدامة التابعة لألمم المتحدة ٢٠٣٠.
الفرصة  »هذه  معاليها:  وأوضحت 
االستثنائية التي تجمعنا تحت مظلة اكسبو 
٢٠٢٠ دبي، مكنتنا من االحتفال بالمتطوعين 
واإلشادة بإنجازاتهم المدهشة في تحسين 
أتاحت  كما  العالم؛  مستوى  على  الحياة 
لنا معرفة قصص نجاح ملهمة عن هؤالء 
األبطال المجهولين الذين كرسوا حياتهم في 
سبيل تحسين مستويات مجتمعاتهم وخدمة 
اإلنسانية بال حدود أو مواجهة التمييز على 
وجه غير منقوص سواء من خالل التطوع 
على أرض الواقع أو التطوع افتراضيًا في 
أي مكان وفي أي وقت، حيث إن هدفنا 

المشترك هو خدمة اإلنسانية«. وام

»تنمية المجتمع« تحتفي بالمتطوعين في يومهم العالمي بـ»إكسبو دبي«

نهيان بن مبارك وحصة بوحميد وريم الهاشمي خالل مشاركتهم في إحدى الفعاليات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين 
عن توفير ثالث قنوات لتلقي مالحظات 
العمالة  استقدام  مراكز  مع  المتعاملين 

المساعدة.
وأكد خليل خوري وكيل وزارة الموارد 
البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة 
المساعدة جاهزية الوزارة لتلقي مالحظات 
المتعاملين مع المراكز المعتمدة من الوزارة 
الستقدم العمالة المساعدة والبالغ عددها 
٦٢ مركزًا أو المكاتب المخالفة التي تم 
اغالقها مؤخرًا وعددها 8٤ مكتبًا سواًء أكانت 
هذه المالحظات متعلقة بمطالبات مالية 
مثل استرجاع رسوم االستقدام خالل فترة 
تجربة العامل المساعد ومدتها ٦ أشهر أو 
بعد انتهاء هذه الفترة فضاًل عن المالحظات 
بما  المساعد  العامل  باستبدال  المتعلقة 
يتوافق مع الالئحة التنفيذية لقانون عمال 

الخدمة المساعدة.
يذكر الوزارة أعلنت مؤخرا عن اغالق 
الخدمة  عمال  لقانون  مخالفا  مكتبا   8٤
وذلك  الدولة  مستوى  على  المساعدة 
المحلية  الجهات  مع  والتنسيق  بالتعاون 
على  الحرص  من  انطالقا  وذلك  المعنية 
تطبيق االمثل ألحكام القانون بما في ذلك 
الحد من الممارسات السلبية المرتكبة من 
انعكست  والتي  المخالفة  المكاتب  قبل 
على حقوق المتعاملين معها من أصحاب 
المواطنة والمقيمة وعلى  العمل واالسر 

العمالة المساعدة.

مع  الوزارة  تعامل  إن  خوري  وقال 
يتم وفقا اللية  اليها  الواردة  المالحظات 
صاحب  مع  التواصل  يتم  حيث  محددة 
العالقة والمركز المعني خالل خمسة أيام 
عمل من التقدم بالمالحظة وذلك بهدف 
للنظر  القضاء  الى  إحالتها  أو  وديًا  حلها 
إلى  الوصول  تعذر  فيها في حال  والبت 

الحل الودي الذي يرضي الطرفين.
وأوضح أن الوزارة توفر ثالث قنوات 
على  للتسهيل  وذلك  المالحظات  لتلقي 
أصحاب العمل واالسر المواطنة والمقيمة 
حيث تشمل هذه القنوات مركز االتصال 
على الرقم المجاني 8٠٠٦٠ والذي يعمل من 
الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة 
مساًء من السبت وحتى الخميس وذلك من 
خالل ٤ لغات فضاًل عن الموقع اإللكتروني 

للوزارة www.mohre.gov.ae إلى جانب 
التطبيق الذكي للوزارة المتوافر في متجري 

آبل ستور وغوغل بالي. 
البشرية  الموارد  وزارة  وكيل  وأكد 
والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة 
كافة  حقوق  ضمان  على  الوزارة  حرص 
األطراف سواًء من اصحاب العمل واالسر 
المواطنة والمقيمة أو العمالة المساعدة أو 
المراكز التي تستقدم هذه الفئة من العمالة.

العمل  أصحاب  الصدد  هذا  في  ودعا 
واألسر المواطنة والمقيمة الراغبة باستخدام 
وتشغيل العمالة المساعدة الى التعامل مع 
المراكز المعتمدة من قبل الوزارة والتي 
تقدم الخدمات للمتعاملين بما ينسجم مع 
أحكام القانون والئحته التنفيذية وبالشكل 

الذي يضمن حقوق كافة األطراف.
يذكر أن مراكز استقدم العمالة المساعدة 
المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية 
والتوطين ملزمة بضمان العامل المساعد 
لعامين حيث يتم بموجب ذلك رد كامل 
تكاليف االستقدام للمتعامل أو توفير عامل 
مساعد اخر في حال وقوع اي من أربع 
حاالت خالل االشهر الستة االولى من العقد 
وهي فترة التجربة حيث تشمل هذه الحاالت 
فسخ العقد من طرف العامل دون سبب 
دون سبب  من  للعمل  تركه  أو  مشروع 
مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك 
عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل 

المطلوب والمتفق عليه. وام

»الموارد البشرية«: 3 قنوات لتلقي مالحظات المتعاملين مع مراكز استقدم العمالة المساعدة

خليل خوري

عبداهلل بن زايد يحضر منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورموال 1
حضر ســمو الشــيخ عبــداهلل بن زايــد آل نهيان وزيــر الخارجية 
والتعــاون الدولــي أمــس األول األحــد ســباق جائــزة الســعودية 
الكبــرى STC للفورمــوال١ الــذي أقيــم علــى حلبــة كورنيش جدة 

بالمملكــة العربية الســعودية الشــقيقة.
كمــا حضــر الســباق إلــى جانــب ســموه، معالــي نــورة بنــت 
ــرة الثقافــة والشــباب ومعالــي شــما بنــت  محمــد الكعبــي وزي
ــة لشــؤون الشــباب. ــرة دول ــن فــارس المزروعــي وزي  ســهيل ب
وأكــد ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان - فــي تصريحات 
خاصة بهذه المناســبة - أن اســتضافة المملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة لســباقات الفورمــوال ١ يأتــي تجســيدًا لمكانتهــا الرائدة 
كمركــز رئيســي متكامــل الحتضــان الفعاليــات العالميــة الكبــرى 

وفــق أرقــى المعايير.
وعبــر ســموه عــن فخــره بالمســتوى التنظيمــي المتميــز 
لجائــزة الســعودية الكبــرى STC  للفورمــوال١ مــا يعكــس 
ــي  ــى تول ــا عل ــعودية وقدرته ــة الس ــوادر الوطني ــة الك احترافي
مســؤولية تنظيــم هــذه البطولــة العالميــة بكفــاءة واقتــدار 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  نجــاح  أن  مؤكــدًا  وتميــز.. 
 الشــقيقة هــو نجــاح لدولــة اإلمــارات وللمنطقــة بأســرها.
وبين ســموه أن بطولة الفورموال١ ليســت حدثًا رياضيًا وحســب 
بــل هــي ملتقــى عالمــي وجســر للتواصل بيــن مختلــف الثقافات 
ــًا عــن ســعادته بالتواجــد فــي هــذا الحــدث  والشــعوب.. معرب
الرياضــي العالمــي البارز الذي نظمته المملكة العربية الســعودية 

الشــقيقة بنجــاح وإبهــار تام.
وأشــار ســموه إلــى أن احتفــاء دولــة اإلمــارات بعيــد االتحــاد 
الخمســين ويوبيلهــا الذهبــي هــو احتفــاء أيضــًا بمســيرة عقــود 

مــن العالقــات التاريخيــة واألخويــة الراســخة بين دولــة اإلمارات 
والمملكــة العربيــة الســعودية.. مؤكــدًا أن تلــك العالقات تشــكل 
ــزًا فــي الرصانــة والقــوة والتالحــم بيــن دولتيــن  نموذجــًا متمي
وشــعبين شــقيقين وتتعــزز عامًا بعــد عام بدعم ورعايــة واهتمام 

مــن قيادتهمــا. وام
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤٩١٢١٧٩/ ٠٥٠

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

٠٣ -٧٨٤٩٦١٦ فاكس:    ٠٣ -٧٦٥٥٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
٠٤ -٣٩٥٧١ ١ ١ فاكس:     ٠٤ -٣٩٥٧٠٠٠ هـاتف:   دبي:  مكتب 
٠٢ -٤٤٨٥٤٥٠ ٠٢  فاكس:   -٤٤٨٥٠٠٠ تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
٠٢ -٤٤٨٢٤٨٦ فاكس:    ٠٢ -٤٤٨٦٠٠٠ تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، 
ــي« والرابعــة  ــادات دب ــى مــن برنامــج »قي ــج الدفعــة األول لتخري
ــًا للعمــل  ــدًا قوي ــرة«، يشــكل راف ــادات المؤث مــن منتســبي »القي
الحكومــي فــي الدولــة، ويؤكــد حــرص القيــادة علــى بنــاء أجيــال 
مــن القيــادات الفاعلــة، فاألهــداف الكبــرى والتطلعــات المشــروعة 
تحتــاج إلــى جهاز حكومي متفــرد ومتميز بكــوادره وقدراته، حيث 
إن اإلدارة فــي وطننــا فــن ونهــج مــرن ال يعــرف الجمــود ويجيــد 
ــك،  ــع واستشــراف المســتقبل والعمــل وفــق كل ذل محــاكاة الواق
ــادات الشــابة  ــال مــن القي ــاء أجي ــادة لبن ــت نظــرة القي ــك كان لذل
تجســيد لقــراءة دقيقــة وفكــر متقــدم تنعــم بــه دولتنــا فــي ظــل 
رؤى واســتراتيجيات القيــادة الرشــيدة وحرصهــا علــى بنــاء اإلنســان 
المؤمــن بوطنــه والقــادر علــى رفــد تنميتــه والقيــام بجميــع األدوار 
المطلوبــة منــه، ألن التطــور يحتــاج إلــى الحداثــة وأهميــة إقــدام 
الشــباب علــى التمكــن والعمــل واالســتفادة مــن البرامــج المعــدة، 
وهــو مــا أكــده صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 
بالقــول: »خــرج المركــز 8٠٠ قيــادي إماراتــي خالل ١8 عامــًا، منهم 
الــوزراء والــوكالء ومــدراء العمــوم ومــدراء الشــركات.. وسأســتمر 
فــي ذلــك ألننــا نحتــاج إلــى أفــكار جديدة ودمــاء جديــدة كل يوم.. 
أدعــو الشــباب للتســجيل في الدفعــة الجديدة«، وقول ســموه الذي 
يبيــن نهــج قيادتنــا: »صناعــة القيــادات عمليــة متواصلــة.. وهــي 

الضمــان الرئيســي الســتدامة المســيرة«.
ال يحتــاج اإلنســان إلــى عنــاء كبيــر لمعرفــة ســر مــا يتمتــع بــه 
شــباب اإلمــارات مــن قــدرات متفــردة وإمكانــات هائلــة وعزيمــة ال 
تعــرف الحــدود، وهــم يقومــون بواجبهــم التــام فــي كافــة المواقــع 
والمراكــز، فمــا حققــوه مــن إنجــازات فريدة قلمــا نجد نتاجــًا مماثاًل 
لهــا فــي مــكان آخــر خيــر دليــل علــى مــدى الرعايــة التــي يحظــون 
بهــا، فهــم ينعمــون فــي ظــل اهتمــام ومتابعة القيــادة الرشــيدة بكل 
مقومــات التمكيــن ليكونــوا علــى مــا هــم مــن ثــروة للوطــن الــذي 
قــدم لهــم كل مــا يلــزم ليبدعــوا ويكونــوا أصحــاب النجاحــات فــي 
ــه  ــم تســليحهم ب ــة، فضــاًل عمــا يت أعقــد المجــاالت وأكثرهــا أهمي
مــن مختلــف أنــواع العلــوم ومدهــم بالــروح الالزمــة دائمــًا بأنهــم 
يســتطيعون فعــل المســتحيل لتعزيــز موقــع اإلمــارات، وال شــك أنهم 
ــًا حجــم  ــون تمام ــم يدرك ــم بوطنه ــم وارتباطه ــًا مــن أصالته انطالق
األمانــة التــي يحملونهــا بــكل شــجاعة لتســتمر المســيرة المشــرفة 
وليكونــوا علــى قدر الطموحات المأمولــة، فضاًل عن البرامج والخطط 
ــن  ــزم م ــا يل ــكل م ــباب ب ــد الش ــدف لم ــي ته ــتراتيجيات الت واالس
ــة زمنهــم المتســارع والتعامــل معــه مــن  قــدرات وطاقــات لمواكب

خــالل تحويــل كل تحدياتــه إلــى فــرص يتــم البنــاء عليهــا.
فــي وطننــا صناعة القيادة نهج وطني راســخ ومســتمر ومتواصل 
وال يقتصــر علــى فتــرات محــددة، ومدرســة تتميــز بهــا اإلمــارات 
وبالتالــي فــإن األجيــال التــي يتــم تخريجهــا عمليــة مســتدامة، ألن 
العالــم المتغيــر يحتــاج رؤى الجميــع مــن إمكانــات وخبــرات يتــم 
تســليح الشــباب بهــا فهــم الثــروة األغلــى وعزيمــة المســيرة نحــو 
مســتقبل يســتعد لــه الجميــع، وباتــوا قــدوة من خالل مــا يحققونه 
ومــا يشــكلونه مــن وجــه حضــاري مشــّرف لوطــن أثبتــوا بوعيهــم 

وتمكنهــم أنهــم رهانــه الرابــح دائمــًا وأبــدًا.
ــى  ــادرون عل ــاء المخلصــون الق ــه األوفي ــم يصنع مســتقبل األم
إحــداث التغييــر اإليجابــي وصناعــة الفــارق فــي التنافســية علــى 
المســتوى العالمــي، وفــي ظــل قيادتنــا نثــق أن شــبابنا أهــل لهــا 
وســيقدمون كل مــا يثبــت أنهــم علــى قــدر المهــام والــرؤى التــي 

يتــم إعدادهــم لهــا.

ال تــزال الواليــات المتحــدة تكافح 
للتغلب على المشكالت التي يطرحها 
إنكار الرئيس الســابق دونالد ترمب، 
المستمر، حقيقة أن فيروس »كوفيد 
ــد  ــا. لق ــدا حقيقي ــكل تهدي ١9« يش
تعطــل عمل مســؤولي الصحة العامة 
ألغــراض سياســية، مــا أدى إلــى قــدر 
كبير من االرتباك »واألخبار المضللة« 
فــي نشــر المعلومــات المهمــة عندما 

يتعلــق األمر بمكافحــة الجائحة.
لقــد أصبــح إرث ترمــب، المتعلق 
برســائله المتضاربــة، نقطــة الضعــف 
الرئيســة فــي االســتجابات األمريكيــة 
ــك ضــد  ضــد الجائحــة، بمــا فــي ذل
متحــور أوميكرون. فــي غيابه، كانت 
ستحظى الواليات المتحدة بأكبر عدد 
مــن األشــخاص الملقحيــن، وســيكون 
ــتعداد  ــى اس ــاس عل ــن الن ــد م عدي
إلجــراء الفحــوص الطبيــة، فضــال عن 
مقاومة أقل بشــأن ارتداء الكمامات. 
ومــن المفارقات الرهيبــة في أمريكا 
المعاصــرة أن عديــدا مــن األشــخاص 
األقل حماية ضد المتغيرات الجديدة 
هــم أولئــك الذيــن يأخــذون ترمــب 
ــى  ــة عل وآراءه بشــأن الصحــة العام

ــل الجد. محم
في ٢٠٢٠، زعم ترمب وأنصاره أن 
محاربة فيــروس »كوفيد ١9« تقوض 
االقتصــاد ــ على ســبيل المثــال، ألنها 
شــملت عمليــات اإلغــالق. كان هــذا 
ــق  ــم تغل ــا. ل ــا تمام ــق خاطئ المنط
ــر  ــا بأم ــة أبوابه االقتصــادات المحلي
مــن المحافظيــن إال عندمــا امتــأت 
ــن  ــى المصابي ــفيات بالمرض المستش
بالعــدوى وعجــزت عــن التكيــف مع 
الوضــع. يعــد اكتظــاظ المستشــفيات 
بالمرضــى نتيجــة غيــر مرغــوب فيهــا 
ومــا زال يتعيــن على البلــدان تجنبها 
بــأي ثمــن. إذا لــم تتمكــن خدمــات 
حــاالت الطــوارئ مــن أداء مهمتهــا، 
سيموت الناس بسبب النوبات القلبية 

والحوادث بمعدالت أعلى بكثير. وإذا 
مــا تعطلــت خدمــات رعايــة مرضــى 
ــراءات  ــن اإلج ــا م الســرطان وغيره
ــاس  ــن الن ــدا م ــإن مزي ــة، ف الروتيني

ســيلقون حتفهــم.
خالصــة القــول، هــي أن مكافحــة 
فيروس كورونا المســتجد بقوة وعلى 
نحــو أكثــر جديــة هــي بالضبــط مــا 
ــا  ــه إذا أردن ــام ب ــا القي ــن علين يتعي
تجنب االضطرابــات االقتصادية. يعد 
إغــالق وإعادة فتح االقتصــادات أمرا 
مكلفــا للجميــع. وإضافــة إلــى جميع 
التكاليــف المباشــرة الواضحة، يغذي 
ــات  ــدادات تقلب تعطــل سالســل اإلم
األســعار الكبيــرة، ويبــدو أنــه يســهم 
ــاع معــدالت التضخــم. إن  ــي ارتف ف
ارتفــاع التضخــم بــدوره يجعــل مــن 
الصعــب »أو األكثــر خطــورة« علــى 
البنــك المركــزي أن يدعــم االقتصــاد، 

إذا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك.
ولســوء الحــظ، لــم يتــرك إرث 
ترمــب، أمــام إدارة الرئيــس جــو 
ــتمرار  ــوى االس ــار س ــدن، أي خي باي
في المســار نفســه: الحفاظ على أداء 
دور رعايــة المســنين، وإقنــاع أكبــر 
عدد ممكن من الناس بالحصول على 
التطعيــم، ومواصلــة تحســين توافــر 
االختبــارات عاليــة الجــودة. لكن في 
ــى اإلدارة  الوقــت نفســه، يجــب عل
مواجهــة هــذا اإلرث بشــكل مباشــر. 
تعــد حملــة الجــراح العــام األمريكــي 
فيفيــك مورثــي، ضــد المعلومــات 
المضللــة فــي مجــال الصحــة إحــدى 
المبــادرات الواعدة. لحماية أنفســهم 
واالقتصاد، يحتاج األمريكيون والعالم 
إلــى مزيــد مــن المبــادرات المماثلة.

عــن »االقتصادية الســعودية«

سايمون جونسون
خبير اقتصادي

يــكاد أمــن وســالم العالــم يتعــّرض 
لخطــر داهــم مــن َجــّراء تصاعــد 
ــدة  ــات المتح ــن الوالي ــداث بي األح

ــة. ــيا االتحادي وروس
ــن  ــم أن الصــدام بي ــع يعل والجمي
هذيــن البلديــن يمكــن أن ُيدِخــل 
العالــم فــي مصيــر كارثــي، ال ســيما 

ــة. ــة نووي ــت المواجه إذا كان
ــي  ــد االضطــراب ف ــا يزي ــل م ولع
األجــواء الدوليــة هــو أن أحــدًا غيــر 
قــادر بدقــة علــى تحديــد اتجاهــات 
األحــداث وما إذا كانت تمضي ناحية 
القارعة، أم تعود إلى درب التفاهمات 
ومحاولــة التعايــش المشــترك، ومــن 
ــدة  ــروب ال فائ ــى ح ــة إل ــر حاج غي

منهــا أو طائــل مــن ورائهــا.
ــيرجي  ــام، كان س ــة أي ــل بضع قب
ــة  ــر الخارجي ــب وزي ــوف، نائ ريابك
الروســي، يؤكــد أن التحضيرات لعقد 
قمة بين الرئيســين الروسي فالديمير 
بوتيــن، واألمريكي جو بايدن، ماضية 
علــى قدم وســاق، حتى وإن لم تأخذ 
شــكل اللقاء الرســمي واكتفت باللقاء 
عبــر الدوائــر التليفزيونيــة كمــا جرى 
بيــن »بايــدن« ونظيــره الصيني شــي 

ــج مؤّخرًا. بين
قبــل هــذا اإلعــالن، اهتمــت كثيرًا 
جّدًا الدوائر المعنّية بأحوال العالقات 
ــام  ــارة ويلي األمريكية-الروســية، بزي
بيرنــز، مدير االســتخبارات األمريكية 
الخارجيــة، إلــى روســيا قبــل بضعــة 
ــتفهام  ــة االس ــت عالم ــابيع، وكان أس
ــا، أي  ــي عينه ــهد ه ــة للمش الحاكم
هــل هــي زيــارة لتهدئــة الخواطــر أم 
لالســتعداد لأسوأ الذي لم يأِت بعُد.
علــى جانــب آخــر، تبــدو مالمــح 
ومعالــم الصــراع، الــذي يــكاد يبلــغ 
درجــة النــووي، واضحــة وجلّيــة فــي 

عيــون العالــم برّمتــه.
ــال ال  خــْذ إليــك علــى ســبيل المث
الحصــر مــا بــات ُيعــرف بـ»طلعــات 
مــا قبــل المعركــة«، التــي تقــوم بهــا 
القاذفات االستراتيجية األمريكية عند 

حــدود روســيا.
في الثالث والعشــرين من نوفمبر، 
َم وزيــر الدفاع الروســي ســيرجي  قــدَّ
شــويغو، خــالل مباحثاتــه مــع وزيــر 
خــه،  فنــج  وي  الصينــي،  الدفــاع 
بيانــات جديــدة عن طلعــات الطيران 
االســتراتيجي األمريكــي بالقــرب مــن 

حــدود روســيا.
رصــدت منظومــات الدفــاع الجوي 
الشــهر  طلعــة   ٣٠ نحــو  الروســي 
مــا  التســاؤل:  وبــات  الماضــي.. 
الهــدف مــن تلــك الطلعــات؟ وهــل 
هــي اســتعداد لمعركــة بالفعــل قــد 

ــن؟ ــن الدولتي ــري بي تج
يشــير عدد من الخبراء العسكريين 
واالستخباراتيين إلى أن المناورات لها 
هدفــان رئيســّيان: األول هــو تطويــر 
عمليــات قواتهــم مــن االســتطالع 
ــة  ــى أنظم ــة إل ــار االصطناعي باألقم
االتصاالت والمراقبة األرضية، والثاني 
ــة  هــو فحــص وحســاب وفهــم كيفي
عمــل المنظومــات الروســية المضادة 

والتجّهــز لهــا.
يرى الروس أن الطلعات األمريكية 

ال تعني إال شيئًا واحدًا، وهو التدريب 
علــى توجيــه ضربــة أمريكّيــة نوويــة 

لروســيا من اتجاهين.
العســكري  الخبيــر  يشــير  هنــا 
ألكســندر ميخائيلوفيســكي، إلــى أن 
محــاكاة هجــوم متزامــن مــن الغــرب 
ــي اســتعداد  ــر يعن والشــرق هــو أم
واشــنطن لتعطيل اإلمكانــات النووية 
للجيــش الروســي بالكامــل دفعــًة 
واحــدة، وتجنُّــب تلّقــي ضربة جوية.

تبقــى المنــاورات فــي كل األحوال 
أمــرًا طبيعّيًا، كما يقول العســكريون، 
وإال فــإن مهــارات الطيارين يمكن أن 
تصــدأ مــع مــرور الوقــت.. لكــن غير 
المفهــوم والمثيــر للقلــق والشــك في 
الطلعــات األمريكية األخيــرة هو أنها 
ــن  ــر م ــدد كبي ــن خــالل ع تجــري م
الطائــرات، التــي تعمل فــي اتجاهات 
عــدة فــي وقــت واحــد، األمــر الــذي 
مقلقــًا  يعطــي مؤشــرًا  أن  يمكــن 
ــنطن  ــن واش ــداث م ــات األح لتوجه

إلــى موســكو.
هــل يشــك األمريكيــون فــي نّيــات 

ــر بوتين؟ القيص
أســاطين  أحــد  كتــب  مؤخــرًا 
المحافظيــن الجــدد، جــون بولتــون، 
مستشــار  منصــب  شــغل  والــذي 
ــب  ــة ترام ــي والي ــي ف ــن القوم األم
اليتيمــة، يقــول: »إن الغــرب مخطئ 
اليــوم بشــأن نّيــات الرئيــس الروســي 
بوتيــن، كمــا كان مخطئــًا بشــأن نيــة 
الســوفييت قبل ستين عامًا في كوبا.. 
فعلــى الرغــم مــن النقــاش الموســع 
فــي الغــرب، تبقــى أهــداف روســيا 
غامضــة كما أهداف الرئيســين بوتين 
والبيالروســي ألكســندر لوكاشينكو«.
ــن  ــى أن بوتي ــون« إل يشــير »بولت
يتبــع اســتراتيجية كبيرة فــي »الجوار 
القريــب«، بينمــا يتبــع الغــرب نهًجــا 
فائــق الصغر.. تدرس موســكو فرصها 
فــي »المنطقة الرمادية« بين الحدود 
الشــرقية لحلــف شــمال األطلســي 
وحدود روسيا الغربية.. ال تضم هذه 
ــل  ــا وبيالروســيا، ب ــة أوكراني المنطق
أيضــًا مولدوفا وجمهوريــات القوقاز.
ــا  ــز وجوده ــيا لتعزي ــعى روس تس
فــي البحــر األســود، بــل وبســط 
ــون  ــرى األمريكي ــذا ي ــا، وله هيمنته
أن المشــهد لــن يتوقــف عنــد حــدود 

تهديــد أوكرانيــا، بــل ينســحب أيضــًا 
إلى جورجيــا والدولتيــن األوروبيتين 

ــا. ــا وروماني األطلســيتين، بلغاري
روسيا-بوتين ترى تسارع األحداث 
علــى األرض، ال ســّيما بعــد أن دعــت 
واشــنطن إلى دعــم أوكرانيا في نزاع 

عســكري تراه محتماًل مع روســيا.
وبحسب القناة اإلخبارية األمريكية 
فــإن  إن«،  إن.  »ســي.  الشــهيرة 
ــة  ــال مجموع ــدرس إرس ــنطن ت واش
من المستشارين العسكريين وأسلحة 

حديثــة إلــى أوكرانيــا.
هــذه اإلجــراءات حكمــًا ســوف 
تزيــد مــن كفــاءة الجيــش األوكرانــي 
القتالية، وتمنع روســيا من »عمليات 

عدوانيــة«.
ــذا الوضــع،  ــروس به ــل ال ــن يقب ل
ــه خطــا أحمــر  ــل وســوف يعتبرون ب
يســتوجب الــرّد، فانتشــار مباشــر 
حــدود  علــى  األمريكــي  للجيــش 
روســيا يعتبــر تحّديــًا خطيــرًا يجــب 
عــدم التســامح معــه مــن وجهــة نظر 
العسكريين والسياسيين الروس، األمر 
ــى  ــرى إل ــّرة أخ ــا م ــود بن ــذي يع ال

ــرة الصــدام. دائ
لــن تخلــو َجعبــة روســيا أول األمر 
ــى أوهــام  مــن أوراق رابحــة رّدًا عل
ــال  ــة ح ــة األمريكي ــات النووي الضرب
حدوثهــا، ذلــك أن موســكو تتحســب 
ــر  ــيناريو عب ــذا الس ــل ه ــًا لمث حتم
ا وبحــرًا.. كيــف ذلــك؟ مجاليــن، جــوًّ
أمــا فــي الجــو، فيكفــي النظــر إلى 
ــة الروســية مــن  الترســانة الصاروخي
ــتراتيجية  ــخ االس ــات الصواري منظوم
وتوبــول،  يــارس  مثــل  المتنقلــة، 
ــة  ــية جهنمي ــخ روس ــاك صواري وهن
مــن عّينــة ســارامات، ذات الــرؤوس 

ــددة. ــة المتع النووي
أمــا بحــرًا، فيكفــي الحديــث عــن 
الغواصــات الروســية الكهرومائية من 
طراز بوسيدون، القادرة على إحداث 
تســونامي في شــرق أو غرب الحدود 
األمريكية، مــا يعني أن فكرة الضربة 
األولــى واالنتصــار الســاحق الماحــق 
األمريكــي لــن تحــدث، وربمــا يكــون 
هــذا رادعــًا اســتراتيجّيًا للمخططيــن 

األمريكيين.
ــروس  ــإن ال ــر، ف ــب آخ ــن جان م
يخططــون كذلــك لمواجهــة االنتشــار 

الصاروخــي األمريكي في دول أوروبا 
ــم  ــن حدوده ــرب م ــرقية وبالق الش
الغربيــة، ويــرون أّن هنــاك حالــة 
دول  بعــض  لــدى  تاريخــّي  َعمــاء 
ــظ  ــم َتتَّع ــي ل ــة، والت ــك المنطق تل
ممــا حــدث خــالل الحــرب العالميــة 

ــدا. ــة بولن ــة، وبخاص الثاني
ولعــل التصريحــات األخيرة لأمين 
العاّم لحلف الناتو، ينس ســتولتنبرج، 
عــن إمكانيــة نقــل ترســانات نوويــة 
موجــودة على األراضــي األلمانية إلى 
أراضــي دول أوروبا الشــرقية، تجعل 
المســارات السياسية بين موسكو من 
جهة، وواشــنطن وبروكســل من جهة 
أخــرى تتعقد إلى أبعــد حدٍّ ومّد، بل 
تتــوارى وتفســح الطريــق لمخططات 

العسكريين.
بــل أكثــر من ذلــك، فــإن مثل ذلك 
ــرب  ــكان الح ــي أن م ــح يعن التصري
النوويــة القادمــة، والتــي لم تســحب 
مــن جــدول األعمــال علــى اإلطــالق 
ويمكــن أن تندلع في أي لحظة وغير 
المستبعدة تمامًا، ستكون تلك الدول 

التــي  تظهــر فيهــا أســلحة نووية.
ــا،  ــة م هــل ســتبادر روســيا بضرب

ــة؟ ــر وقائي ــة أو غي وقائي
قــد ال يهّم تحديد الجواب، فاألهم 
هــو أن ســالحًا نووّيــًا رّبمــا ُيســتخَدم 
فــي المواجهــات بيــن الجانبيــن، مــا 
ــووي مــن  ــي الن ــي انفــالت الِجّن يعن

لقمقم. ا
هنــا يالحــظ المــرء أن األلمــان 
يريــدون إبعــاد األســلحة النوويــة 
عــن أراضيهــم، إذ لديهــم مــا يكفــي 
ــع األســلحة  ــرة م ــات مري ــن ذكري م
التقليديــة فــي زمن الحــرب العالمية 
الثانيــة، وعليه يبقى التســاؤل األخير 
قبــل االنصــراف: أّي مؤشــر للبوصلــة 
األمريكية نرى؟ وهل واشــنطن تعمل 
حســب القاعدة التقليدية »إْن أردَت 
الســلم فاســتِعّد للحــرب«؟.. إلــى 
قــراءة قادمــة بــإذن اهلل.عــن »العيــن 

اإلخباريــة«

واشنطن - موسكو.. طلعات ما قبل المعركة

واشنطن تدرس إرسال مجموعة 
من المستشارين العسكريين 
وأسلحة حديثة إلى أوكرانيا

إميل أمين
كاتب عربي

متحور أوميكرون والمستقبل االقتصادي
مكافحة الفيروس على نحو 
أكثر جدية هي بالضبط ما يتعين 
علينا القيام به لتجنب االضطرابات 
االقتصادية

القيادات الشابة وِعظم المسؤولية

يومية سياسية مستقلة

منــذ أن ظهــرت ألول مــرة قبــل نحو 
قرنيــن، ومراكــز الفكــر والدراســات في 
تنــاٍم مســتمر، وأهميتهــا فــي تزايــد 
مضطــرد، واتســاٍق يــوازي ما تســتدعيه 
مقتضيــات العصر، ســيما عصرنــا الحالي 
الذي يشهد تغيرًا مستمرًا في كل شيء، 
إذ تســوده التحــوالت، وتظّلله معضالت 
السياســات واالضطرابــات، ما يســتدعي 
االســتعانة بــكل المؤسســات التــي تعين 
ــي مــن األزمــات  ــم والتعاف ــى التأقل عل
، ودعــم السياســات الراميــة إلــى نشــر 
ــة المســتدامة،  الســالم، وخدمــة التنمي
ــر  ــة الفك ــي نهض ــهام ف ــا اإلس ويمكنه

والحضــارة اإلنســانية المعاصــرة.
لقــد خلقــت الحاجــة لهــذه المراكــز 
تناميــًا ملحوظــًا فــي أعدادهــا وأدوارها 
ــي  ــذ أن نشــأت ف ــدأ من ــة، ب التخصصي
صورتهــا األولى في الجامعات األوروبية 
فــي القــرن الثامــن عشــر، حيــث كانــت 
تعرف باســم الكراســي العلميــة، ورافق 
تبلور باكورتها ألول مرة في عام ١8٣١، 
ــات  ــي للدراس ــد الملك ــيس المعه بتأس
الدفاعية في بريطانيا، والجمعية الفابية 
البريطانية التي تعنى بدراســة التغيرات 
االجتماعيــة عــام ١88٤، وتصاعــد حركة 
تأسيســها في الواليــات المتحدة والعالم 
مطلع القرن العشرين، حتى زاد عددها 

اليــوم عــن الثمانيــة آالف بمئات.

فحالــة عــدم اليقيــن وانعــدام األمــن 
التي نعيشها اليوم، والتحديات المشتركة 
التــي تربعت على رأســها جائحة كورونا 
العالمية، تجعل مؤسسات الفكر والرأي 
جــزءًا ال يتجــزأ مــن المشــهد الُمعــاش، 
ال بــل إن هــذه التغييــرات والتحــوالت 
المتســارعة تتطلب أن تكون مؤسســات 
الفكــر والــرأي فــي المقدمــة، وتكِســبها 
أهميــة خاصة مــن مقتضيات الضرورات 
واإلعالميــة  واالقتصاديــة  السياســية 

واألكاديميــة واالجتماعيــة والتنموية.
وفــي ظل ثــورة المعلومات الواســعة 
والتقدم التكنولوجي، يتعاظم المطلوب 
مــن صّنــاع القــرار في قدرتهــم، قبل أي 
شيء، على إدراك أن القرارات، وخاصة 
االســتراتيجية منهــا، ال يمكــن اتخاذهــا 
ــا  ــعة بم ــة الواس ــى المعرف ــاء عل إال بن
يحــدث فــي العالــم على كافــة األصعدة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وإلى 
معلومــات مفهومــة وموثوقــة ومتاحــة 
ومفيدة حول المجتمعات التي يســعون 
إلــى النهــوض بهــا، ُتعينهــم فــي  كيفيــة 

ــد  ــة وتحدي ــات المطلوب ــل السياس عم
البدائــل المحتملــة وتكاليفهــا وعواقبهــا 

المحتملة.
وال شــك أن هــذه الحاجــة المتزايــدة 
للمعرفــة لــدى صّنــاع القرار عــزَّز كثيرًا 
من أهمية المراكز والمؤسسات البحثية، 
ــم مــن قيمــة أدوارهــا، ليــس فقط  وعظَّ
فــي  صناعــة المعرفــة المتخصصــة، بــل 
وفــي الريــادة فــي توجيــه عالــم اليــوم؛ 
بحكــم أنهــا أداة مهمــة إلنتــاج العديــد 
ــل  ــي تتص ــة الت ــاريع الحيوي ــن المش م
ــيلة  ــرد، ووس ــع والف ــة والمجتم بالدول
لدراســة كل مــا يتصــل بتلــك المشــاريع 
وفــق منهج علمــي معرفــي، فهي نقطة 
التقاء، ومنطقة حوار بين شــركاء العقد 
االجتماعــي فــي أي بلــد؛ رجــال الدولــة 
ــال  ــال األعم ــية، ورج ــب السياس والنخ
والقوى االقتصادية، ومؤسسات المجتمع 

المدني.
التــي  األزمــات والتحديــات  ومــع 
كورونــا  فيــروس  جائحــة  أوجدتهــا 
مــا  المســتجد »كوفيــد ١9«، وعبــر 
قامــت بــه مــن دعــم صّنــاع القــرارات 
واألفــكار  بالتوجهــات  والسياســات 
ــرة  ــدة والمبتك ــتراتيجيات الجدي واالس
التي ترسم مالمح سياساتهم وتوجهاتهم 
المســتقبلية، أدرك العالــم أكثــر األدوار 
المتطــورة لهــذه المراكز والمؤسســات، 
إذ غــدت شــريكًا فــي صنــع المســتقبل، 
وتحــول بعضهــا مــن مراكــز للفكــر إلــى 

مراكــز للتغييــر، وتطــورت أدوارهــا 
مــن استشــراف اســتراتيجي للمســتقبل 
إلــى المشــاركة فــي صنعــه باستشــراف 
اســتراتيجي تشــاركي ، وأصبــح بمقدور 
ــؤ  ــة التنب ــز المتقدم ــذه المراك ــل ه مث
المســبق باألزمات والكــوارث المحتملة 
التي يمكــن أن تحدث، وإحاطة صانعي 
ــى  ــا، حت ــة به ــات المعني ــرار والجه الق
يمكن االســتعداد االســتباقي لمواجهتها.

ــي  ــي الت ــورة ه ــذه األدوار المتط ه
للبحــوث  ترينــدز  مركــز  تســتدعي 
المشــاركة فــي كافــة  واالستشــارات 
الفعاليــات والمحافــل التــي تتيح لمراكز 
الفكــر في العالم االلتقــاء والتباحث في 
كيفيــة تفعيــل أدوارها وتعزيــز التعاون 
بينها لتخليق األفكار اإلبداعية والمبتكرة 
فــي التعامــل مــع األزمــات والتحديــات 
المختلفة التي تواجه دول العالم، وهي 
ــاركًا  ــون مش ــه ليك ــي حملت ــها الت نفس
ــز  ــي لمراك ــى العالم ــي الملتق ــاًل ف فاع
الفكــر الــذي يختتــم اليــوم الثالثــاء فــي 

العاصمــة البحرينيــة. 

الملتقى العالمي لمراكز الفكر واألدوار النوعية
حالة عدم اليقين التي نعيشها 
اليوم تجعل مؤسسات الفكر 
والرأي جزءاً ال يتجزأ من المشهد 
الُمعاش

مركز تريندز للبحوث واالستشارات
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اقتصاد

العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢١م

فــاز الرئيــس الغامبــي المنتهيــة واليتــه أداما بارو 
بأغلبية ســاحقة في االســتحقاق الرئاســي الذي نّظم 
بدايــة األســبوع فــي البــالد، وفــق مــا أعلنــت اللجنة 

االنتخابيــة أمس.
وحصــل بــارو علــى أكثر مــن 5٣% مــن األصوات، 
متقدمــا بفارق كبير على منافســه الرئيســي أوســينو 
ــق  ــن األصــوات، وف ــاز ٢٧,٧% م ــذي ح ــوي ال دارب

ــة االنتخابات. لجن
لكــن معارضــي بــارو قالــوا إنهــم يرفضــون هــذه 
النتائــج حتــى قبــل إعالنهــا بشــكل النهائــي وإنهــم 

يحتفظــون بــكل وســائل الــرد.
ــة األســبوع  ــذي جــرى بداي ــراع ال واقتصــر االقت

ــدة. ــى دورة واح عل
وكان معســكر بــارو بــدأ االحتفــال فــي شــوارع 
العاصمــة بانجــول حتــى قبــل تأكيــد فــوزه رســميا.
وقــال أوســينو داربوي للصحافة إلــى جانب اثنين 
مــن منافســيه “نرفــض النتائــج التــي ُأعِلنــت حتــى 

اآلن” مــن جانــب لجنــة االنتخابات.

وأضــاف أن “كل وســائل العمــل مطروحــة علــى 
ــزام  ــى الت ــن إل ــع الغامبيي ــا “جمي ــة”، داعي الطاول

ــى حيــن إجــراء تحقيقــات. الهــدوء” إل
وكان بــارو فــاز فــي االنتخابــات الماضيــة علــى 

الرئيــس يحيــى جامــع.
وتعــد االنتخابــات التــي تراقب عن كثــب اختبارا 
لعمليــة االنتقال الديمقراطي في غامبيا التي حكمها 

جامع مــدة ٢٢ عاما .
ورفــض جامــع االعتــراف بهزيمته فــي االنتخابات 
الماضيــة واضطــر فــي نهاية المطاف لمغــادرة البالد 
إلــى غينيــا االســتوائية تحــت ضغط تدخل عســكري 

مــن دول غــرب إفريقيا.
وغامبيا إحدى نقاط االنطالق الرئيسية للمهاجرين 

الساعين للوصول إلى أوروبا على متن زوارق.
ويعانــي الغامبيــون ارتفــاع أســعار المــواد 
األساســية مثــل األرز والســكر والزيــت وانقطــاع 
الميــاه والتيــار الكهربائــي وصعوبــة الحصول على 

ــة. أ.ف.ب ــة صحي رعاي

ــي  ــن البحــري الثنائ ــاورات التمري انطلقــت من
ــة  ــوات البحري ــن الق ــر- ٢٢”، بي ــط “جس المختل
الملكيــة الســعودية وســالح البحريــة الملكــي 
البحرينــي، وذلــك فــي قاعــدة الملــك عبدالعزيــز 

ــل. ــرقي بالجبي ــطول الش ــة باألس البحري
وقــال قائد األســطول الشــرقي الســعودي اللواء 
البحــري الركــن ماجــد بــن هــزاع القحطانــي، إن 
“التمرين يهدف إلى تعزيز اإلمكانات التي تســهم 
فــي أمــن واســتقرار المنطقــة، وتطويــر وتوســيع 
التوافــق العملياتــي، والكفــاءة التكتيكيــة، وكذلك 

تبــادل الخبــرات لتطويــر قدراتهــم علــى العمليات 
البحريــة”، وفــق وســائل إعالم ســعودية.

ــة  ــة الملكي ــوات الجوي ــاركت الق ــاف “ش وأض
الســعودية فــي عمليــة اإلســناد الجــوي القريــب 
فــي منطقــة العمليــات للســفن القتاليــة، وأن هذا 
التمريــن يأتــي امتــدادا لسلســلة تمارين )الجســر( 
الــذي ينفذ بشــكل دوري بين البلدين الشــقيقين، 
ــن  ــي، وتأمي ــاون األمن ــز التع ــى تعزي ــدف إل ويه
ــل  ــم والعم ــد المفاهي ــة، وتوحي ــاه اإلقليمي المي

المشــترك”.وكاالت

ــي  ــم الشــرعية ف ــف دع ــوات تحال ــت ق أعلن
اليمــن عــن اعتــراض وتدميــر مســّيرتين باألجواء 

اليمنيــة أطلقتــا نحــو األراضــي الســعودية.
وقــال التحالــف إنه ســيتم التعامل مــع مصادر 
التهديد بحزم استجابة للتهديد والسلوك الهمجي 
مشــيرا إلــى أن العمليــات التــي تنفذهــا قــوات 
التحالــف تتوافــق مــع القانــون الدولي االنســاني 

وقواعــده العرفية.
وكانــت قــد نفــذت قــوات التحالــف ضربــات 
جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في العاصمة 

اليمنيــة صنعاء اســتجابة للتهديد.
وقــال التحالــف إن “الضربات دمــرت ٣ مراكز 
ــة  ــة اإلرهابي ــيا الحوثي ــة للميليش ــات تابع عملي

ارتبطــت بإطــالق الصواريــخ والمســيرات”.
ولفــت إلــى أن “الضربــات فــي صنعــاء جاءت 
اســتجابة للتهديد ومحاولة اســتهداف المدنيين”.
ــٍد آخــر، أقــر اجتمــاع للحكومــة  وعلــى صعي
اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــًا، إجــراءات تنفيذية 
ســريعة لتخفيــف آثــار التدهور االقتصــادي الحاد 
واالرتفاعــات الســعرية غيــر المســبوقة علــى 

المواطنيــن، فــي مناطــق ســيطرتها.
وقالــت وســائل إعــالم يمنيــة: “إن الحكومــة 

أقــرت فــي اجتماع لها دعم األفــران في العاصمة 
ــالد(، والمحافظــات  ــي الب ــة عــدن )جنوب المؤقت
ــر بأســعار  ــع الخب ــن شــأنه بي ــا م المحــررة، بم
مناســبة للمواطنيــن و تكثيــف حمــالت الرقابــة 

علــى أســعار الســلع األساســية”.
وكلــف االجتمــاع، وزارة الزراعــة والثــروة 
الســمكية بإعــداد مقترحــات لتوفيــر الوقــود 
للصياديــن والعامليــن فــي القطــاع الزراعــي 

بأســعار مناســبة.
كمــا ناقــش االجتمــاع، تبعــات ارتفــاع أســعار 
المشــتقات النفطيــة علــى تكاليف النقــل العامة، 
ــن اإلجــراءات  ــذا الخصــوص عــددًا م واتخــذ به
ــي  ــن ف ــاة الموطني ــف معان ــي تخفي ــة ف العاجل
مجــال النقــل والمواصــالت، مؤكــدًا دعــم شــركة 

النفــط لتفعيــل دورهــا.
وأكــدت الحكومــة، أن هــذه اإلجــراءات تأتــي 
كآليات إسعافية مؤقتة لدعم ومساندة المواطنين 

فــي هــذا الظــرف الذي وصفتــه بالحرج.
وأكدت، أن نقاشــاتها متواصلة مع األشــقاء في 
الســعودية لتقديــم حزمــة من الدعــم االقتصادي 
ــار  ــف التدهــور االقتصــادي واالنهي العاجــل لوق
الســعري المهدد لحيــاة مالييــن اليمنيين.وكاالت

وصــل الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن إلــى 
الهنــد أمــس االثنيــن، في ثانــي زيــارة يجريها إلى 
الخــارج منــذ أزمــة الوبــاء، فــي مســعى لتعزيــز 
العالقــات العســكرية والتعــاون فــي مجــال الطاقة 

مــع حليــف تقليــدي تتقــّرب منــه واشــنطن.
وفــي إطــار محاولتهــا التعامل مع تزايــد النفوذ 
الصينــي، أسســت واشــنطن حــوار »كــواد« األمني 
مــع الهنــد واليابــان وأســتراليا، فــي خطــوة أثارت 

قلــق بكيــن وموســكو علــى حد ســواء.
وكانت الهند مقّربة من االتحاد السوفياتي إبان 
الحــرب البــاردة، وهــي عالقــة اســتمرت حتــى أن 
نيودلهــي وصفتها بالشــراكة االســتراتيجية الخاصة 

والمميزة.
وقــال رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي 
للرئيــس الروســي خالل قمة عبــر اإلنترنت عقدت 
في ســبتمبر »صمدت الصداقة بين الهند وروســيا 
أمــام اختبــار الزمــن.. لطالمــا كنتــم صديقــا رائعــا 

للهند«.
وتعــد هــذه الزيــارة الثانيــة للرئيــس الروســي 
إلــى الخــارج منذ بدأ تفشــي وباء كوفيــد. وتغّيب 
بوتيــن عــن قمــة لمجموعــة العشــرين ومــن ثــم 
»كــوب٢٦« للمناخ هذه الســنة، بعــد قمة عقدها 
مــع الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن فــي جنيــف 

ــي يونيو. ف
ــة  ــن »مؤسس ــنان م ــدان أونيكريش ــاد نان وأف

ــارة  ــا زي ــي أنه ــي نيودله ــاث« ف ــر لأبح أوبزرف
ــرة. ــة كبي ــة بدرج رمزي

وأضــاف »كانــت هنــاك العديــد مــن التكهنــات 
حيــال طبيعــة العالقــة الهندية-الروســية وبشــأن 
ــع  ــيا م ــارب روس ــبب تق ــظى بس ــت تتش إن كان
الصيــن مــن جهــة والهنــد مــع الواليــات المتحــدة 
مــن جهــة أخــرى، لكــن هــذه الزيــارة تضــع حــدا 

لــكل ذلــك«.
إال أنه سيتعّين على بوتين التعامل مع توازنات 
إقليميــة معّقــدة، فــي ظل ارتفــاع مســتوى التوتر 
بين نيودلهي وبكين، الحليف التقليدي لموســكو، 
بعــد اشــتباكات داميــة فــي منطقــة متنــازع عليهــا 

فــي الهيمااليا.
ولفتــت تاتيانــا بيلوســوفا مــن جامعــة »أو بــي 
جنــدال غلوبــال« في هريانا إلى أن »نفوذ روســيا 
فــي المنطقــة محدود للغاية.. نظــرا بدرجة كبيرة 
إلــى عالقاتهــا القويــة مــع الصيــن وعــدم رغبتهــا 
ــن  ــح الصي ــع مصال ــارض م بالتصــّرف بشــكل يتع

اإلقليمية«.
وذكــر الكرمليــن األســبوع الماضــي بــأن قضايــا 
الدفــاع والطاقــة ســتهيمن علــى المحادثــات، فيما 
ســيحضر أيضــا رئيــس مجموعــة الطاقــة الروســية 
العمالقــة »روســنفت« إيغــور سيتشــين نظــرا 
إلــى وجــود عــدد مــن اتفاقيــات الطاقــة المهمــة 

المطروحــة علــى طاولــة النقــاش.أ.ف.ب

نجح رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري 
في تجاوز تصويت بحجب الثقة أمس االثنين.

وقال سوغافاري في كلمة امام البرلمان استمر 
لمدة ساعتين “إذا كان يتعين عزلي، فيجب أن يتم 
ذلك عبر إجراء قانوني من قبل أعضاء البرلمان وليس 
من خالل دعوات االستقالة التي يطلقها العمالء”.
وتمكن سوغافاري البالغ من العمر ٦٦ عامًا من 
صد محاولة المعارضة لإلطاحة به بفارق كبير، حيث 

فاز بـ ٣٢ صوتًا مقابل ١5، بعد يوم من الجدل.
سوغافاري،  لعزل  بطلب  المعارضة  وتقدمت 
متهمة إياه بالفساد واستخدام أموال خارجية لدعم 

حكومته.
وقال زعيم المعارضة ماثيو ويل للمشرعين مع 
بدء النقاش حول طلب العزل إن سوغافاري اقدم 
“طوعا على المساومة بسيادتنا لتحقيق مكاسب 

سياسية شخصية”.
المتظاهرين  مطالب  الوزراء  رئيس  ورفض 

باالستقالة، وقال للبرلمان إن مغادرة  منصبه في 
ظل هذه الظروف سيكون بمثابة خضوع إلمالءات 

مثيري الشغب  والفوضى.
وقال “ال يمكننا القبول باستخدام العنف لإلطاحة 

بحكومة منتخبة ديمقراطيا”.
وشكلت الخالفات بين المشرعين صدى للغضب 
الشارع وأدى إلى ارسال  اندلع مؤخرا في  الذي 
مئات الجنود في إطار قوة دولية لحفظ السالم.

مناهضة  تظاهرة  ادت  الماضي،  الشهر  في 
لسوغافاري إلى اندالع أعمال شغب استمرت ثالثة 
أيام في العاصمة وأدت إلى مقتل ثالثة أشخاص 
على األقل وحرق ونهب ٦٣ مبنى، وتحطيم الحي 

الصيني في المدينة.
واندلعت أزمة جزر سليمان على خلفية معاناة 
السكان من الفقر والجوع. ويعبر هؤالء عن غضبهم 
من سياسات حكومة البلد البالغ عدد سكانه 8٠٠ 

ألف نسمة.أ.ف.ب

تظاهــر أكثــر من ألفي شــخص فــي باريــس للتنديد 
بترّشح اليميني المتطرف إريك زمور للرئاسة الفرنسية 

وبخطابه العنصري.
ووفق الشــرطة شــارك فــي التظاهرة التــي اعتبرت 
الســلطات أنهــا تنطــوي علــى مخاطــر ٢٢٠٠ شــخص، 
فيما أعلن المنّظمون أنها ضّمت عشــرة آالف شــخص. 

وأوقفت الشــرطة شخصين.
واحتشــد نحــو ١٣ ألــف شــخص فــي الضاحيــة 
الباريســية فيلبينــت تأييــدا لزمــور الــذي أعلــن قبــل  

ــة. ــحه للرئاس ــام ترّش ــة أي خمس

وكشــف عــن شــعار حملتــه االنتخابية “المســتحيل 
ليــس فرنســيًا”، وهــو شــعار منســوب لنابوليون.

وانتشــر عناصــر أمــن علــى اطــراف مــكان التجّمــع 
ــن  ــن عشــرات المعارضي ــرات بي ــدت التوت ــا تزاي فيم
لزمــور الذيــن كانــوا يحاولــون الوصــول إلــى حديقــة 
المعــارض وعناصــر الشــرطة الذيــن حاولــوا إبعادهم.

وكان زمــور قــد أعلــن ترّشــحه فــي تســجيل مصور 
ــن  ــرة م ــرات كثي ــن تحذي ــوب تضم ــى يوتي نشــر عل
المهاجريــن وتعّهــدات بإعــادة الهيبــة إلى فرنســا على 

الســاحة الدوليــة.أ.ف.ب

أكدت رئيسة البعثة األوروبية للمساعدة في إدارة 
الحــدود المتكاملــة فــي ليبيــا ناتاليــا تشــيا، اســتعداد 
االتحاد األوروبي لتسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين 
األجانــب مــن ليبيــا، عبــر منصة دائمــة للتعــاون بين 
بعثــات االتحــاد في ليبيــا والنيجر ومالــي وموريتانيا.

وأضافــت تشــيا، أن “اللجنة العســكرية المشــتركة 
ــا  ــة مــن ليبي 5+5، قّدمــت خطــة لســحب المرتزق
بــدءًا من دول الســاحل”، وفــق وكالة األنبــاء الليبية.

وأكــدت أن اللجنــة طلبت دعــم االتحاد األوروبي، 
ــة أن االتحــاد االوروبــي يعمــل علــى التنســيق  مبين
اإلقليمــي لبعثاتــه فــي ليبيــا ومالــي والنيجر وتشــاد، 
ويبــذل جهــودًا فيمــا يتعلــق بنزع الســالح والتســريح 

ــادة اإلدماج. وإع
ــٍد آخــر، بحثــت المؤسســة الوطنيــة  وعلــى صعي
ــذ  ــة، تنفي ــي اإليطالي ــة مــع شــركة إين للنفــط الليبي
أهــم المشــاريع االســتراتيجية الكبــرى، فــي تطويــر 

ــة. ــة البحري الحقــول الغازي
ــس المؤسســة  ــاء جمــع رئي ــك خــالل لق جــاء ذل

مصطفــى صنــع اهلل مــع المديــر العام الجديد لشــركة 
إيني- شــمال أفريقيا انطونيو ســاري، بحضور المدير 
العــام الســابق للشــركة عبدالمنعــم العريفــي، ونائب 
المدير العام للشــركة ونيس الرويمي، حسبما ذكرت 

أمــس وســائل إعــالم ليبية.
وأفاد بيان نشرته صفحة المؤسسة على فيسبوك، 
بــأن صنــع اهلل “هنــأ أنطونيو ســاري بمناســبة تســلُّمه 
مهامــه كمدير عام جديد للشــركة”، مثمنًا في الوقت 
نفســه “الــدور المحــوري الــذي لعبتــه شــركة إينــي 
كشريك استراتيجي للمؤسسة”، مؤكدًا حجم التعاون 

وعمــق العالقات والشــراكة الوطيدة بيــن الطرفين.
وفــي ٢٣ نوفمبــر الماضــي، كشــفت شــركة إينــي 
اإليطاليــة اســتثمارها أكثر من عشــرة مليــارات دوالر 
فــي مجــال تطوير واستكشــاف المــوارد الطبيعية في 
ليبيــا، وذلــك بعدمــا كانــت قــد طلبــت فــي ســبتمبر 
ــر  ــا تطوي ــا، منه ــي ليبي ــروعات ف ــة مش ــذ ثالث تنفي
ــا  ــاورة لعملياته ــة مناطــق مج ــط، وتنمي ــي نف حقل

النفطــي.وكاالت

أعلــن مكتــب خدمة االتصــال الحكومي فــي إثيوبيا 
أمــس االثنيــن، أن جبهــة تيغــراي نّفــذت مذابــح بحق 

المدنيين في غاشــينا وشــمال شــوا.
فقــد كشــفت وزيرة الدولــة لالتصاالت، ســالمويت 
كاســا، أن الجرائــم التــي ارتكبتهــا الجبهــة فــي إقليمي 
عفــر وأمهــرة ترتقــي لإلبــادة الجماعيــة، مشــيرة إلــى 

العثــور علــى مقابــر جماعية.
وكان مســاعد األمين العام لأمم المتحدة للشــؤون 
اإلنسانية مارتن غريفيث أعلن في الثاني من ديسمبر 
الجــاري )٢٠٢١(، أن تطــور النــزاع فــي إثيوبيــا إلــى 
أعمــال عنــف يمكــن أن يفــكك نســيج المجتمــع وأن 
يــؤدي الى نــزوح يذكر بمشــاهد الفوضــى التي عمت 

مطــار كابول فــي أغســطس الماضي.
كمــا، قــال فــي مقابلــة مــع وســائل إعــالم عالميــة 
إن الحــرب المســتمرة منــذ أكثــر مــن ســنة في شــمال 
ــا قــد تكــون تســببت باألزمــة اإلنســانية التــي  اثيوبي

تثيــر أشــد القلــق.
وحــذر مــن أن معــارك فــي العاصمــة أديــس أبابــا 
وتزايد العنف قد يؤديا الى تفاقم الوضع بشكل كبير.

وحســب تقديــرات األمــم المتحــدة فــان الحــرب 
أوقعــت آالف القتلى وتســببت بنزوح مليوني شــخص 
وأغرقــت آالف األشــخاص اآلخرين في ظــروف قريبة 
مــن المجاعــة منــذ أن اندلع النزاع فــي نوفمبر ٢٠٢٠.

ويــدور القتــال حاليــًا علــى ثــالث جبهات مــن بينها 
واحــدة بالقــرب من ديبري ســينا.

وأعلنت إثيوبيا األربعاء الماضي أن القوات الموالية 
للحكومــة اســتعادت الســيطرة علــى موقــع الليبيــال 
ــراث العالمــي،  ــى قائمــة اليونســكو للت المــدرج عل
ــدي  ــن أي ــي أغســطس الماضــي، بي ــقط ف ــذي س ال
ــن تســعى إدارة  ــي حي ــراي، ف ــم تيغ ــردي إقلي متم
رئيــس الــوزراء إلــى اســتعادة األراضــي التــي ال تزال 

تحــت ســيطرتهم.وكاالت

تجــاوز عــدد المصابيــن بفيــروس »كورونــا« علــى 
مســتوى العالــم ٢٦5,١٣ مليــون حالــة .. فيمــا وصــل 
إجمالــي عــدد الوفيــات الناجمــة عــن الوبــاء إلــى 5 
مالييــن و 5٤9 ألفــا و89٢ حالــة حســب إحصــاء لـــ 

»رويتــرز«.
وتــم تســجيل اإلصابــات بالفيــروس فــي أكثــر مــن 
٢١٠ دول ومناطق منذ اكتشــاف أولى حاالت اإلصابة 

بالصين في ديســمبر ٢٠١9.وام

غامبيا تؤكد فوز أداما بارو في االقتراع الرئاسي

البحرية السعودية والبحرينية تجريان مناورة لتأمين المياه اإلقليمية

دّمر ٣ مراكز لقيادة العمليات تابعة للحوثيين في صنعاء

التحالف العربي يعترض مسّيرتين باألجواء اليمنية استهدفتا السعودية

بوتين يصل الهند لبحث الطاقة والعالقات العسكرية

رئيس وزراء جزر سليمان يتجاوز تصويت البرلمان لحجب الثقة

متظاهرون ينددون بترّشح اليميني المتطرف إريك زمور للرئاسة الفرنسية

االتحاد األوروبي يؤكد استعداده لتسهيل انسحاب المرتزقة من ليبيا

إثيوبيا تتهم »تيغراي« بجرائم ضد المدنيين في غاشيا وشوا

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 265.13 مليون حالة

أعلنــت خليــة اإلعــالم األمنــي فــي 
العراق العثور على ٣ أوكار لإلرهابيين 

وعبوات ناســفة فــي كركوك.
وذكــرت الخليــة فــي بيــان أوردتــه 
وسائل إعالم عراقية »أن قوة مشتركة 
من األلوية ١8، ١9، ٢٠ باالشتراك مع 
قوات قسم استخبارات الفرقة التابعة 
والتحقيقــات  االســتخبارات  لوكالــة 
االتحاديــة مســنودة بالجهد الهندســي 
وقــوة من الطائرات المســيرة، نفذت 
عملية استباقية واسعة النطاق لتفتيش 
وتطهير مناطق )وادي زغيتون، مجمع 
النــور( جنوب غربــي محافظة كركوك 
فــي إطــار مواصلــة عملياتهــا األمنيــة 
مــن  المســؤولية  قواطــع  لتطهيــر 

ــات اإلرهابية«. مخلفات العصاب
وأسفرت العملية حسب البيان عن 
العثــور علــى ثالثــة أوكار و١٠ عبوات 
ناسفة و١٠ مساطر تفجير، وتم تدمير 
األوكار ورفــع وإتــالف المواد من قبل 

قوات الجهد الهندسي.
وفــي الســياق ذاتــه، أعلــن مصــدر 
أمنــي عراقــي، أمــس اإلثنيــن، مقتــل 
٤ مــن عناصــر البشــمركة الكرديــة 
وإصابــة 5 بجــروح فــي هجــوم وقــع 
في شــمال العراق ونســب إلى تنظيم 

اإلرهابــي،  »داعــش« 
ــي  ــث ف ــه الثال ــا أن علم

غضــون أســبوعين.
المصــدر:  وقــال 
بينهــم  أربعــة  »قتــل 
نقيــب  برتبــة  ضابــط 
وأصيــب 5 بجــروح فــي 
هجــوم اســتهدف قوات 

ــة قــرة ســالم«،  ــد قري البشــمركة عن
الواقعــة إلى الشــمال مدينــة كركوك.

وفــي هجــوم مماثــل أواخر الشــهر 
الماضــي، قتل 5 من المقاتلين األكراد 
»البشــمركة« وجــرح ٤ فــي انفجــار 
عبوة ناســفة اســتهدف آلية عسكرية، 
ــوزارة  ــمي ل ــان رس ــاد بي ــبما أف حس

البشــمركة »وزارة الدفــاع الكردية«.
كما قتل ١٢ شــخصًا، هم ٣ مدنيين 
و9 من البشــمركة، في 
هجــوم وقع في الثالث 
مــن الشــهر الحالي في 
شــمال العراق وُنســب 
إلــى تنظيــم »داعــش« 

اإلرهابي.
وعقد غــداة الهجوم 
اجتمــاع بيــن قــوات 
والبشــمركة،  االتحاديــة  الحكومــة 
اتفــق الطرفــان خاللــه علــى التنســيق 
علــى األرض علــى ان تتولــى القــوات 
االتحاديــة تنفيــذ ضربــات جويــة ضــد 

ــن. اإلرهابيي
وأعلــن العــراق أواخر العــام ٢٠١٧ 
»داعــش«  تنظيــم  علــى  انتصــاره 

اإلرهابــي بعــد طــرده مــن كل المدن 
ــا فــي  ــي ســيطروا عليه الرئيســية الت

.٢٠١٤
الســياق،  وفــي 
أحبطت القوات األمنية 
العراقية هجومًا لتنظيم 
اإلرهابــي  »داعــش« 
ــة عســكرية  ــى نقط عل
ــة  ــرق بعقوب ــمال ش ش
مركــز محافظــة ديالــى 

ــة. العراقي
وقال مصدر أمنــي للوكالة الوطنية 
ــن، إن  ــس االثني ــاء أم ــة لأنب العراقي
عناصر مــن تنظيم »داعش« اإلرهابي 
هاجموا في ســاعة متأخــرة من الليلة 
الماضيــة، نقطة للجيش بأطراف قرية 
نوفــل شــمال قضــاء المقداديــة، وقــد 

تصــدى لهم أفراد النقطــة وأجبروهم 
ــى الفــرار بعــد االشــتباك معهــم،  عل
مضيًفــا أن قوة تعزيزية 
تعرضــت -أثناء توجهها 
إلــى  المنطقــة-  إلــى 
ــفة  ــوة ناس ــوم بعب هج

ــوع إصابات. دون وق
وعلــى صعيــٍد آخــر، 
ــي  ــدر قضائ ــن مص أعل
المحكمــة  أن  عراقــي 
النظــر  تأجيــل  قــررت  االتحاديــة 
فــي الدعــوى المقدمــة إللغــاء نتائــج 

االنتخابــات.
وقال المصدر لوسائل إعالم عراقية 
إن »المحكمة االتحادية قررت تأجيل 
النظــر بالدعــوى إلــى ١٣ ديســمبر 

الجاري«.أ.ف.ب+وكاالت

مقتل ٤ من البشمركة بهجوم لـ»داعش« في قرة سالم

الجيش العراقي يدمر 3 أوكار لإلرهابين في كركوك

اتفاق بين الجيش 
العراقي والبشمركة 
لمكافحة اإلرهاب

إحباط هجوم 
لـ»داعش« على نقطة 

عسكرية في ديالى

أداما بارو خالل احتفاله مع مناصريه                           أ ف ب

جانب من االحتجاجات                                           أ ف ب

ُقتــل مــا ال يقــل عــن ١٢ جنديــا 
نيجريــا وعشــرات اإلرهابييــن فــي 
معــارك عنيفــة فــي غــرب النيجــر 
داخــل ما يســمى بمنطقة “الحدود 
الثالثــة” حســب مــا أعلنــت وزارة 

الدفــاع النيجريــة أمــس.
ووقعــت االشــتباكات علــى بعــد 
خمســة كيلومتــرات مــن بلــدة 
فانتيــو بين جنــود نيجريين ومئات 

اإلرهابييــن المســلحين.
وقال بيان للوزارة إن “١٢ عنصرا 
ســقطوا في ســاحة الشــرف وُجرح 
ثمانيــة. فــي صفــوف العــدو، تــم 
تحييد عشرات اإلرهابيين”، مشيرا 
إلــى أن دراجــات نارية عــدة تعود 

ُدمرت. للمهاجمين 
ــود  ــوزارة أن الجن وأوضحــت ال
النيجرييــن فــي البدايــة دافعــوا 
ــى  ــة إل بشــدة عــن أنفســهم، الفت
أن التعزيــزات التي اســُتقِدمت من 
وانزاربــي وتيــرا إلى جانــب الدعم 
الجــوي ســاهما فــي دحــر العــدو 
الــذي تــرك وراءه عشــرات القتلــى 

والمعــدات.
وفانتيــو جــزء مــن مقاطعــة تيرا 
الواقعــة فــي منطقــة تيالبيري التي 
تتعــرض بانتظــام لهجمــات تشــنها 

جماعــات إرهابية.
وباإلضافــة إلــى هجمات جماعة 
»بوكــو حــرام” اإلرهابيــة وتنظيــم 
“داعــش” اإلرهابــي فــي غــرب 
إفريقيــا “إيســواب”، يــرى النيجــر 
نفســه مضطــرا للدفــاع عــن نفســه 
ــات  ــات جماع ــة هجم ــي مواجه ف
إرهابية مرتبطة بتنظيم »القاعدة” 

اإلرهابــي.أ.ف.ب

غــرق ٣١ شــخصا أمــس األول 
عندمــا جرفــت الميــاه حافلــة أثناء 
محاولتهــا عبور نهر ارتفع منســوبه 
جــراء الفيضانات في كينيا، حســب 
حصيلــة جديدة أوردتها الســلطات 
أمس، مشــيرة إلى أن عدد الضحايا 

قابــل لالرتفاع.
وكانــت حصيلــة ســابقة أشــارت 

إلــى وجــود ٢٠ قتيــال.
وصرح أشخاص شاهدوا الحافلة 
ــتئجارها  ــم اس ــي ت ــية الت المدرس
لنقــل الحضــور لحفــل زفــاف فــي 
منطقــة كيتــوي، وهي تغــرق فيما 
كان الســائق يحاول الســيطرة على 
ــريعة  ــاه الس ــور المي ــة لعب المركب

الجريان.
وقالــت الســلطات إن غواصيــن 
ــة  ــى ٣١ جث ــروا عل عســكريين عث
منذ الســبت، فيما تتواصل عمليات 

البحــث واإلنقــاذ.
وتمّكن بعض الركاب من الهرب 
قبــل غــرق الحافلــة ووصلــوا إلــى 

بــر األمان.
ولــم يتضــح عــدد الذيــن كانــوا 
فــي الحافلــة عندمــا انقلبــت فــي 
نهــر إينزيــو الواقــع على بعــد ٢٠٠ 
كيلومتــر شــرق العاصمــة الكينيــة 

نيروبــي.
وقــال شــهود عيــان إن الســائق 
كان يحــاول عبور الميــاه المتدفقة 
جــرف  التيــار  لكــن  بســرعة 

الحافلــة.أ.ف.ب

مقتل 12 جنديًا نيجريًا 
وتحييد عشرات اإلرهابيين 

غربي النيجر

 ارتفاع ضحايا غرق حافلة
في كينيا لـ 31 

الجيش العراقي خالل عملية أمنية                                          وكاالت
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤٩١٢١٧٩/ ٠٥٠

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

٠٣ -٧٨٤٩٦١٦ فاكس:    ٠٣ -٧٦٥٥٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
٠٤ -٣٩٥٧١ ١ ١ فاكس:     ٠٤ -٣٩٥٧٠٠٠ هـاتف:   دبي:  مكتب 
٠٢ -٤٤٨٥٤٥٠ ٠٢  فاكس:   -٤٤٨٥٠٠٠ تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
٠٢ -٤٤٨٢٤٨٦ فاكس:    ٠٢ -٤٤٨٦٠٠٠ تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، 
ــي« والرابعــة  ــادات دب ــى مــن برنامــج »قي ــج الدفعــة األول لتخري
ــًا للعمــل  ــدًا قوي ــرة«، يشــكل راف ــادات المؤث مــن منتســبي »القي
الحكومــي فــي الدولــة، ويؤكــد حــرص القيــادة علــى بنــاء أجيــال 
مــن القيــادات الفاعلــة، فاألهــداف الكبــرى والتطلعــات المشــروعة 
تحتــاج إلــى جهاز حكومي متفــرد ومتميز بكــوادره وقدراته، حيث 
إن اإلدارة فــي وطننــا فــن ونهــج مــرن ال يعــرف الجمــود ويجيــد 
ــك،  ــع واستشــراف المســتقبل والعمــل وفــق كل ذل محــاكاة الواق
ــادات الشــابة  ــال مــن القي ــاء أجي ــادة لبن ــت نظــرة القي ــك كان لذل
تجســيد لقــراءة دقيقــة وفكــر متقــدم تنعــم بــه دولتنــا فــي ظــل 
رؤى واســتراتيجيات القيــادة الرشــيدة وحرصهــا علــى بنــاء اإلنســان 
المؤمــن بوطنــه والقــادر علــى رفــد تنميتــه والقيــام بجميــع األدوار 
المطلوبــة منــه، ألن التطــور يحتــاج إلــى الحداثــة وأهميــة إقــدام 
الشــباب علــى التمكــن والعمــل واالســتفادة مــن البرامــج المعــدة، 
وهــو مــا أكــده صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 
بالقــول: »خــرج المركــز 8٠٠ قيــادي إماراتــي خالل ١8 عامــًا، منهم 
الــوزراء والــوكالء ومــدراء العمــوم ومــدراء الشــركات.. وسأســتمر 
فــي ذلــك ألننــا نحتــاج إلــى أفــكار جديدة ودمــاء جديــدة كل يوم.. 
أدعــو الشــباب للتســجيل في الدفعــة الجديدة«، وقول ســموه الذي 
يبيــن نهــج قيادتنــا: »صناعــة القيــادات عمليــة متواصلــة.. وهــي 

الضمــان الرئيســي الســتدامة المســيرة«.
ال يحتــاج اإلنســان إلــى عنــاء كبيــر لمعرفــة ســر مــا يتمتــع بــه 
شــباب اإلمــارات مــن قــدرات متفــردة وإمكانــات هائلــة وعزيمــة ال 
تعــرف الحــدود، وهــم يقومــون بواجبهــم التــام فــي كافــة المواقــع 
والمراكــز، فمــا حققــوه مــن إنجــازات فريدة قلمــا نجد نتاجــًا مماثاًل 
لهــا فــي مــكان آخــر خيــر دليــل علــى مــدى الرعايــة التــي يحظــون 
بهــا، فهــم ينعمــون فــي ظــل اهتمــام ومتابعة القيــادة الرشــيدة بكل 
مقومــات التمكيــن ليكونــوا علــى مــا هــم مــن ثــروة للوطــن الــذي 
قــدم لهــم كل مــا يلــزم ليبدعــوا ويكونــوا أصحــاب النجاحــات فــي 
ــه  ــم تســليحهم ب ــة، فضــاًل عمــا يت أعقــد المجــاالت وأكثرهــا أهمي
مــن مختلــف أنــواع العلــوم ومدهــم بالــروح الالزمــة دائمــًا بأنهــم 
يســتطيعون فعــل المســتحيل لتعزيــز موقــع اإلمــارات، وال شــك أنهم 
ــًا حجــم  ــون تمام ــم يدرك ــم بوطنه ــم وارتباطه ــًا مــن أصالته انطالق
األمانــة التــي يحملونهــا بــكل شــجاعة لتســتمر المســيرة المشــرفة 
وليكونــوا علــى قدر الطموحات المأمولــة، فضاًل عن البرامج والخطط 
ــن  ــزم م ــا يل ــكل م ــباب ب ــد الش ــدف لم ــي ته ــتراتيجيات الت واالس
ــة زمنهــم المتســارع والتعامــل معــه مــن  قــدرات وطاقــات لمواكب

خــالل تحويــل كل تحدياتــه إلــى فــرص يتــم البنــاء عليهــا.
فــي وطننــا صناعة القيادة نهج وطني راســخ ومســتمر ومتواصل 
وال يقتصــر علــى فتــرات محــددة، ومدرســة تتميــز بهــا اإلمــارات 
وبالتالــي فــإن األجيــال التــي يتــم تخريجهــا عمليــة مســتدامة، ألن 
العالــم المتغيــر يحتــاج رؤى الجميــع مــن إمكانــات وخبــرات يتــم 
تســليح الشــباب بهــا فهــم الثــروة األغلــى وعزيمــة المســيرة نحــو 
مســتقبل يســتعد لــه الجميــع، وباتــوا قــدوة من خالل مــا يحققونه 
ومــا يشــكلونه مــن وجــه حضــاري مشــّرف لوطــن أثبتــوا بوعيهــم 

وتمكنهــم أنهــم رهانــه الرابــح دائمــًا وأبــدًا.
ــى  ــادرون عل ــاء المخلصــون الق ــه األوفي ــم يصنع مســتقبل األم
إحــداث التغييــر اإليجابــي وصناعــة الفــارق فــي التنافســية علــى 
المســتوى العالمــي، وفــي ظــل قيادتنــا نثــق أن شــبابنا أهــل لهــا 
وســيقدمون كل مــا يثبــت أنهــم علــى قــدر المهــام والــرؤى التــي 

يتــم إعدادهــم لهــا.

ال تــزال الواليــات المتحــدة تكافح 
للتغلب على المشكالت التي يطرحها 
إنكار الرئيس الســابق دونالد ترمب، 
المستمر، حقيقة أن فيروس »كوفيد 
ــد  ــا. لق ــدا حقيقي ــكل تهدي ١9« يش
تعطــل عمل مســؤولي الصحة العامة 
ألغــراض سياســية، مــا أدى إلــى قــدر 
كبير من االرتباك »واألخبار المضللة« 
فــي نشــر المعلومــات المهمــة عندما 

يتعلــق األمر بمكافحــة الجائحة.
لقــد أصبــح إرث ترمــب، المتعلق 
برســائله المتضاربــة، نقطــة الضعــف 
الرئيســة فــي االســتجابات األمريكيــة 
ــك ضــد  ضــد الجائحــة، بمــا فــي ذل
متحــور أوميكرون. فــي غيابه، كانت 
ستحظى الواليات المتحدة بأكبر عدد 
مــن األشــخاص الملقحيــن، وســيكون 
ــتعداد  ــى اس ــاس عل ــن الن ــد م عدي
إلجــراء الفحــوص الطبيــة، فضــال عن 
مقاومة أقل بشــأن ارتداء الكمامات. 
ومــن المفارقات الرهيبــة في أمريكا 
المعاصــرة أن عديــدا مــن األشــخاص 
األقل حماية ضد المتغيرات الجديدة 
هــم أولئــك الذيــن يأخــذون ترمــب 
ــى  ــة عل وآراءه بشــأن الصحــة العام

ــل الجد. محم
في ٢٠٢٠، زعم ترمب وأنصاره أن 
محاربة فيــروس »كوفيد ١9« تقوض 
االقتصــاد ــ على ســبيل المثــال، ألنها 
شــملت عمليــات اإلغــالق. كان هــذا 
ــق  ــم تغل ــا. ل ــا تمام ــق خاطئ المنط
ــر  ــا بأم ــة أبوابه االقتصــادات المحلي
مــن المحافظيــن إال عندمــا امتــأت 
ــن  ــى المصابي ــفيات بالمرض المستش
بالعــدوى وعجــزت عــن التكيــف مع 
الوضــع. يعــد اكتظــاظ المستشــفيات 
بالمرضــى نتيجــة غيــر مرغــوب فيهــا 
ومــا زال يتعيــن على البلــدان تجنبها 
بــأي ثمــن. إذا لــم تتمكــن خدمــات 
حــاالت الطــوارئ مــن أداء مهمتهــا، 
سيموت الناس بسبب النوبات القلبية 

والحوادث بمعدالت أعلى بكثير. وإذا 
مــا تعطلــت خدمــات رعايــة مرضــى 
ــراءات  ــن اإلج ــا م الســرطان وغيره
ــاس  ــن الن ــدا م ــإن مزي ــة، ف الروتيني

ســيلقون حتفهــم.
خالصــة القــول، هــي أن مكافحــة 
فيروس كورونا المســتجد بقوة وعلى 
نحــو أكثــر جديــة هــي بالضبــط مــا 
ــا  ــه إذا أردن ــام ب ــا القي ــن علين يتعي
تجنب االضطرابــات االقتصادية. يعد 
إغــالق وإعادة فتح االقتصــادات أمرا 
مكلفــا للجميــع. وإضافــة إلــى جميع 
التكاليــف المباشــرة الواضحة، يغذي 
ــات  ــدادات تقلب تعطــل سالســل اإلم
األســعار الكبيــرة، ويبــدو أنــه يســهم 
ــاع معــدالت التضخــم. إن  ــي ارتف ف
ارتفــاع التضخــم بــدوره يجعــل مــن 
الصعــب »أو األكثــر خطــورة« علــى 
البنــك المركــزي أن يدعــم االقتصــاد، 

إذا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك.
ولســوء الحــظ، لــم يتــرك إرث 
ترمــب، أمــام إدارة الرئيــس جــو 
ــتمرار  ــوى االس ــار س ــدن، أي خي باي
في المســار نفســه: الحفاظ على أداء 
دور رعايــة المســنين، وإقنــاع أكبــر 
عدد ممكن من الناس بالحصول على 
التطعيــم، ومواصلــة تحســين توافــر 
االختبــارات عاليــة الجــودة. لكن في 
ــى اإلدارة  الوقــت نفســه، يجــب عل
مواجهــة هــذا اإلرث بشــكل مباشــر. 
تعــد حملــة الجــراح العــام األمريكــي 
فيفيــك مورثــي، ضــد المعلومــات 
المضللــة فــي مجــال الصحــة إحــدى 
المبــادرات الواعدة. لحماية أنفســهم 
واالقتصاد، يحتاج األمريكيون والعالم 
إلــى مزيــد مــن المبــادرات المماثلة.

عــن »االقتصادية الســعودية«

سايمون جونسون
خبير اقتصادي

يــكاد أمــن وســالم العالــم يتعــّرض 
لخطــر داهــم مــن َجــّراء تصاعــد 
ــدة  ــات المتح ــن الوالي ــداث بي األح

ــة. ــيا االتحادي وروس
ــن  ــم أن الصــدام بي ــع يعل والجمي
هذيــن البلديــن يمكــن أن ُيدِخــل 
العالــم فــي مصيــر كارثــي، ال ســيما 

ــة. ــة نووي ــت المواجه إذا كان
ــي  ــد االضطــراب ف ــا يزي ــل م ولع
األجــواء الدوليــة هــو أن أحــدًا غيــر 
قــادر بدقــة علــى تحديــد اتجاهــات 
األحــداث وما إذا كانت تمضي ناحية 
القارعة، أم تعود إلى درب التفاهمات 
ومحاولــة التعايــش المشــترك، ومــن 
ــدة  ــروب ال فائ ــى ح ــة إل ــر حاج غي

منهــا أو طائــل مــن ورائهــا.
ــيرجي  ــام، كان س ــة أي ــل بضع قب
ــة  ــر الخارجي ــب وزي ــوف، نائ ريابك
الروســي، يؤكــد أن التحضيرات لعقد 
قمة بين الرئيســين الروسي فالديمير 
بوتيــن، واألمريكي جو بايدن، ماضية 
علــى قدم وســاق، حتى وإن لم تأخذ 
شــكل اللقاء الرســمي واكتفت باللقاء 
عبــر الدوائــر التليفزيونيــة كمــا جرى 
بيــن »بايــدن« ونظيــره الصيني شــي 

ــج مؤّخرًا. بين
قبــل هــذا اإلعــالن، اهتمــت كثيرًا 
جّدًا الدوائر المعنّية بأحوال العالقات 
ــام  ــارة ويلي األمريكية-الروســية، بزي
بيرنــز، مدير االســتخبارات األمريكية 
الخارجيــة، إلــى روســيا قبــل بضعــة 
ــتفهام  ــة االس ــت عالم ــابيع، وكان أس
ــا، أي  ــي عينه ــهد ه ــة للمش الحاكم
هــل هــي زيــارة لتهدئــة الخواطــر أم 
لالســتعداد لأسوأ الذي لم يأِت بعُد.
علــى جانــب آخــر، تبــدو مالمــح 
ومعالــم الصــراع، الــذي يــكاد يبلــغ 
درجــة النــووي، واضحــة وجلّيــة فــي 

عيــون العالــم برّمتــه.
ــال ال  خــْذ إليــك علــى ســبيل المث
الحصــر مــا بــات ُيعــرف بـ»طلعــات 
مــا قبــل المعركــة«، التــي تقــوم بهــا 
القاذفات االستراتيجية األمريكية عند 

حــدود روســيا.
في الثالث والعشــرين من نوفمبر، 
َم وزيــر الدفاع الروســي ســيرجي  قــدَّ
شــويغو، خــالل مباحثاتــه مــع وزيــر 
خــه،  فنــج  وي  الصينــي،  الدفــاع 
بيانــات جديــدة عن طلعــات الطيران 
االســتراتيجي األمريكــي بالقــرب مــن 

حــدود روســيا.
رصــدت منظومــات الدفــاع الجوي 
الشــهر  طلعــة   ٣٠ نحــو  الروســي 
مــا  التســاؤل:  وبــات  الماضــي.. 
الهــدف مــن تلــك الطلعــات؟ وهــل 
هــي اســتعداد لمعركــة بالفعــل قــد 

ــن؟ ــن الدولتي ــري بي تج
يشــير عدد من الخبراء العسكريين 
واالستخباراتيين إلى أن المناورات لها 
هدفــان رئيســّيان: األول هــو تطويــر 
عمليــات قواتهــم مــن االســتطالع 
ــة  ــى أنظم ــة إل ــار االصطناعي باألقم
االتصاالت والمراقبة األرضية، والثاني 
ــة  هــو فحــص وحســاب وفهــم كيفي
عمــل المنظومــات الروســية المضادة 

والتجّهــز لهــا.
يرى الروس أن الطلعات األمريكية 

ال تعني إال شيئًا واحدًا، وهو التدريب 
علــى توجيــه ضربــة أمريكّيــة نوويــة 

لروســيا من اتجاهين.
العســكري  الخبيــر  يشــير  هنــا 
ألكســندر ميخائيلوفيســكي، إلــى أن 
محــاكاة هجــوم متزامــن مــن الغــرب 
ــي اســتعداد  ــر يعن والشــرق هــو أم
واشــنطن لتعطيل اإلمكانــات النووية 
للجيــش الروســي بالكامــل دفعــًة 
واحــدة، وتجنُّــب تلّقــي ضربة جوية.
تبقــى المنــاورات فــي كل األحوال 
أمــرًا طبيعّيًا، كما يقول العســكريون، 
وإال فــإن مهــارات الطيارين يمكن أن 
تصــدأ مــع مــرور الوقــت.. لكــن غير 
المفهــوم والمثيــر للقلــق والشــك في 
الطلعــات األمريكية األخيــرة هو أنها 
ــن  ــر م ــدد كبي ــن خــالل ع تجــري م
الطائــرات، التــي تعمل فــي اتجاهات 
عــدة فــي وقــت واحــد، األمــر الــذي 
مقلقــًا  يعطــي مؤشــرًا  أن  يمكــن 
ــنطن  ــن واش ــداث م ــات األح لتوجه

إلــى موســكو.
هــل يشــك األمريكيــون فــي نّيــات 

ــر بوتين؟ القيص
أســاطين  أحــد  كتــب  مؤخــرًا 
المحافظيــن الجــدد، جــون بولتــون، 
مستشــار  منصــب  شــغل  والــذي 
ــب  ــة ترام ــي والي ــي ف ــن القوم األم
اليتيمــة، يقــول: »إن الغــرب مخطئ 
اليــوم بشــأن نّيــات الرئيــس الروســي 
بوتيــن، كمــا كان مخطئــًا بشــأن نيــة 
الســوفييت قبل ستين عامًا في كوبا.. 
فعلــى الرغــم مــن النقــاش الموســع 
فــي الغــرب، تبقــى أهــداف روســيا 
غامضــة كما أهداف الرئيســين بوتين 
والبيالروســي ألكســندر لوكاشينكو«.
ــن  ــى أن بوتي ــون« إل يشــير »بولت
يتبــع اســتراتيجية كبيرة فــي »الجوار 
القريــب«، بينمــا يتبــع الغــرب نهًجــا 
فائــق الصغر.. تدرس موســكو فرصها 
فــي »المنطقة الرمادية« بين الحدود 
الشــرقية لحلــف شــمال األطلســي 
وحدود روسيا الغربية.. ال تضم هذه 
ــل  ــا وبيالروســيا، ب ــة أوكراني المنطق
أيضــًا مولدوفا وجمهوريــات القوقاز.

ــا  ــز وجوده ــيا لتعزي ــعى روس تس
فــي البحــر األســود، بــل وبســط 
ــون  ــرى األمريكي ــذا ي ــا، وله هيمنته
أن المشــهد لــن يتوقــف عنــد حــدود 

تهديــد أوكرانيــا، بــل ينســحب أيضــًا 
إلى جورجيــا والدولتيــن األوروبيتين 

ــا. ــا وروماني األطلســيتين، بلغاري
روسيا-بوتين ترى تسارع األحداث 
علــى األرض، ال ســّيما بعــد أن دعــت 
واشــنطن إلى دعــم أوكرانيا في نزاع 

عســكري تراه محتماًل مع روســيا.
وبحسب القناة اإلخبارية األمريكية 
فــإن  إن«،  إن.  »ســي.  الشــهيرة 
ــة  ــال مجموع ــدرس إرس ــنطن ت واش
من المستشارين العسكريين وأسلحة 

حديثــة إلــى أوكرانيــا.
هــذه اإلجــراءات حكمــًا ســوف 
تزيــد مــن كفــاءة الجيــش األوكرانــي 
القتالية، وتمنع روســيا من »عمليات 

عدوانيــة«.
ــذا الوضــع،  ــروس به ــل ال ــن يقب ل
ــه خطــا أحمــر  ــل وســوف يعتبرون ب
يســتوجب الــرّد، فانتشــار مباشــر 
حــدود  علــى  األمريكــي  للجيــش 
روســيا يعتبــر تحّديــًا خطيــرًا يجــب 
عــدم التســامح معــه مــن وجهــة نظر 
العسكريين والسياسيين الروس، األمر 
ــى  ــرى إل ــّرة أخ ــا م ــود بن ــذي يع ال

ــرة الصــدام. دائ
لــن تخلــو َجعبــة روســيا أول األمر 
ــى أوهــام  مــن أوراق رابحــة رّدًا عل
ــال  ــة ح ــة األمريكي ــات النووي الضرب
حدوثهــا، ذلــك أن موســكو تتحســب 
ــر  ــيناريو عب ــذا الس ــل ه ــًا لمث حتم
ا وبحــرًا.. كيــف ذلــك؟ مجاليــن، جــوًّ

أمــا فــي الجــو، فيكفــي النظــر إلى 
ــة الروســية مــن  الترســانة الصاروخي
ــتراتيجية  ــخ االس ــات الصواري منظوم
وتوبــول،  يــارس  مثــل  المتنقلــة، 
ــة  ــية جهنمي ــخ روس ــاك صواري وهن
مــن عّينــة ســارامات، ذات الــرؤوس 

ــددة. ــة المتع النووي
أمــا بحــرًا، فيكفــي الحديــث عــن 
الغواصــات الروســية الكهرومائية من 
طراز بوسيدون، القادرة على إحداث 
تســونامي في شــرق أو غرب الحدود 
األمريكية، مــا يعني أن فكرة الضربة 
األولــى واالنتصــار الســاحق الماحــق 
األمريكــي لــن تحــدث، وربمــا يكــون 
هــذا رادعــًا اســتراتيجّيًا للمخططيــن 

األمريكيين.
ــروس  ــإن ال ــر، ف ــب آخ ــن جان م
يخططــون كذلــك لمواجهــة االنتشــار 

الصاروخــي األمريكي في دول أوروبا 
ــم  ــن حدوده ــرب م ــرقية وبالق الش
الغربيــة، ويــرون أّن هنــاك حالــة 
دول  بعــض  لــدى  تاريخــّي  َعمــاء 
ــظ  ــم َتتَّع ــي ل ــة، والت ــك المنطق تل
ممــا حــدث خــالل الحــرب العالميــة 

ــدا. ــة بولن ــة، وبخاص الثاني
ولعــل التصريحــات األخيرة لأمين 
العاّم لحلف الناتو، ينس ســتولتنبرج، 
عــن إمكانيــة نقــل ترســانات نوويــة 
موجــودة على األراضــي األلمانية إلى 
أراضــي دول أوروبا الشــرقية، تجعل 
المســارات السياسية بين موسكو من 
جهة، وواشــنطن وبروكســل من جهة 
أخــرى تتعقد إلى أبعــد حدٍّ ومّد، بل 
تتــوارى وتفســح الطريــق لمخططات 

العسكريين.
بــل أكثــر من ذلــك، فــإن مثل ذلك 
ــرب  ــكان الح ــي أن م ــح يعن التصري
النوويــة القادمــة، والتــي لم تســحب 
مــن جــدول األعمــال علــى اإلطــالق 
ويمكــن أن تندلع في أي لحظة وغير 
المستبعدة تمامًا، ستكون تلك الدول 

التــي  تظهــر فيهــا أســلحة نووية.
ــا،  ــة م هــل ســتبادر روســيا بضرب

ــة؟ ــر وقائي ــة أو غي وقائي
قــد ال يهّم تحديد الجواب، فاألهم 
هــو أن ســالحًا نووّيــًا رّبمــا ُيســتخَدم 
فــي المواجهــات بيــن الجانبيــن، مــا 
ــووي مــن  ــي الن ــي انفــالت الِجّن يعن

لقمقم. ا
هنــا يالحــظ المــرء أن األلمــان 
يريــدون إبعــاد األســلحة النوويــة 
عــن أراضيهــم، إذ لديهــم مــا يكفــي 
ــع األســلحة  ــرة م ــات مري ــن ذكري م
التقليديــة فــي زمن الحــرب العالمية 
الثانيــة، وعليه يبقى التســاؤل األخير 
قبــل االنصــراف: أّي مؤشــر للبوصلــة 
األمريكية نرى؟ وهل واشــنطن تعمل 
حســب القاعدة التقليدية »إْن أردَت 
الســلم فاســتِعّد للحــرب«؟.. إلــى 
قــراءة قادمــة بــإذن اهلل.عــن »العيــن 

اإلخباريــة«

واشنطن - موسكو.. طلعات ما قبل المعركة

واشنطن تدرس إرسال مجموعة 
من المستشارين العسكريين 
وأسلحة حديثة إلى أوكرانيا

إميل أمين
كاتب عربي

متحور أوميكرون والمستقبل االقتصادي
مكافحة الفيروس على نحو 
أكثر جدية هي بالضبط ما يتعين 
علينا القيام به لتجنب االضطرابات 
االقتصادية

القيادات الشابة وِعظم المسؤولية

يومية سياسية مستقلة

منــذ أن ظهــرت ألول مــرة قبــل نحو 
قرنيــن، ومراكــز الفكــر والدراســات في 
تنــاٍم مســتمر، وأهميتهــا فــي تزايــد 
مضطــرد، واتســاٍق يــوازي ما تســتدعيه 
مقتضيــات العصر، ســيما عصرنــا الحالي 
الذي يشهد تغيرًا مستمرًا في كل شيء، 
إذ تســوده التحــوالت، وتظّلله معضالت 
السياســات واالضطرابــات، ما يســتدعي 
االســتعانة بــكل المؤسســات التــي تعين 
ــي مــن األزمــات  ــم والتعاف ــى التأقل عل
، ودعــم السياســات الراميــة إلــى نشــر 
ــة المســتدامة،  الســالم، وخدمــة التنمي
ــر  ــة الفك ــي نهض ــهام ف ــا اإلس ويمكنه

والحضــارة اإلنســانية المعاصــرة.
لقــد خلقــت الحاجــة لهــذه المراكــز 
تناميــًا ملحوظــًا فــي أعدادهــا وأدوارها 
ــي  ــذ أن نشــأت ف ــدأ من ــة، ب التخصصي
صورتهــا األولى في الجامعات األوروبية 
فــي القــرن الثامــن عشــر، حيــث كانــت 
تعرف باســم الكراســي العلميــة، ورافق 
تبلور باكورتها ألول مرة في عام ١8٣١، 
ــات  ــي للدراس ــد الملك ــيس المعه بتأس
الدفاعية في بريطانيا، والجمعية الفابية 
البريطانية التي تعنى بدراســة التغيرات 
االجتماعيــة عــام ١88٤، وتصاعــد حركة 
تأسيســها في الواليــات المتحدة والعالم 
مطلع القرن العشرين، حتى زاد عددها 

اليــوم عــن الثمانيــة آالف بمئات.

فحالــة عــدم اليقيــن وانعــدام األمــن 
التي نعيشها اليوم، والتحديات المشتركة 
التــي تربعت على رأســها جائحة كورونا 
العالمية، تجعل مؤسسات الفكر والرأي 
جــزءًا ال يتجــزأ مــن المشــهد الُمعــاش، 
ال بــل إن هــذه التغييــرات والتحــوالت 
المتســارعة تتطلب أن تكون مؤسســات 
الفكــر والــرأي فــي المقدمــة، وتكِســبها 
أهميــة خاصة مــن مقتضيات الضرورات 
واإلعالميــة  واالقتصاديــة  السياســية 

واألكاديميــة واالجتماعيــة والتنموية.
وفــي ظل ثــورة المعلومات الواســعة 
والتقدم التكنولوجي، يتعاظم المطلوب 
مــن صّنــاع القــرار في قدرتهــم، قبل أي 
شيء، على إدراك أن القرارات، وخاصة 
االســتراتيجية منهــا، ال يمكــن اتخاذهــا 
ــا  ــعة بم ــة الواس ــى المعرف ــاء عل إال بن
يحــدث فــي العالــم على كافــة األصعدة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وإلى 
معلومــات مفهومــة وموثوقــة ومتاحــة 
ومفيدة حول المجتمعات التي يســعون 
إلــى النهــوض بهــا، ُتعينهــم فــي  كيفيــة 

ــد  ــة وتحدي ــات المطلوب ــل السياس عم
البدائــل المحتملــة وتكاليفهــا وعواقبهــا 

المحتملة.
وال شــك أن هــذه الحاجــة المتزايــدة 
للمعرفــة لــدى صّنــاع القرار عــزَّز كثيرًا 
من أهمية المراكز والمؤسسات البحثية، 
ــم مــن قيمــة أدوارهــا، ليــس فقط  وعظَّ
فــي  صناعــة المعرفــة المتخصصــة، بــل 
وفــي الريــادة فــي توجيــه عالــم اليــوم؛ 
بحكــم أنهــا أداة مهمــة إلنتــاج العديــد 
ــل  ــي تتص ــة الت ــاريع الحيوي ــن المش م
ــيلة  ــرد، ووس ــع والف ــة والمجتم بالدول
لدراســة كل مــا يتصــل بتلــك المشــاريع 
وفــق منهج علمــي معرفــي، فهي نقطة 
التقاء، ومنطقة حوار بين شــركاء العقد 
االجتماعــي فــي أي بلــد؛ رجــال الدولــة 
ــال  ــال األعم ــية، ورج ــب السياس والنخ
والقوى االقتصادية، ومؤسسات المجتمع 

المدني.
التــي  األزمــات والتحديــات  ومــع 
كورونــا  فيــروس  جائحــة  أوجدتهــا 
مــا  المســتجد »كوفيــد ١9«، وعبــر 
قامــت بــه مــن دعــم صّنــاع القــرارات 
واألفــكار  بالتوجهــات  والسياســات 
ــرة  ــدة والمبتك ــتراتيجيات الجدي واالس
التي ترسم مالمح سياساتهم وتوجهاتهم 
المســتقبلية، أدرك العالــم أكثــر األدوار 
المتطــورة لهــذه المراكز والمؤسســات، 
إذ غــدت شــريكًا فــي صنــع المســتقبل، 
وتحــول بعضهــا مــن مراكــز للفكــر إلــى 

مراكــز للتغييــر، وتطــورت أدوارهــا 
مــن استشــراف اســتراتيجي للمســتقبل 
إلــى المشــاركة فــي صنعــه باستشــراف 
اســتراتيجي تشــاركي ، وأصبــح بمقدور 
ــؤ  ــة التنب ــز المتقدم ــذه المراك ــل ه مث
المســبق باألزمات والكــوارث المحتملة 
التي يمكــن أن تحدث، وإحاطة صانعي 
ــى  ــا، حت ــة به ــات المعني ــرار والجه الق
يمكن االســتعداد االســتباقي لمواجهتها.
ــي  ــي الت ــورة ه ــذه األدوار المتط ه
للبحــوث  ترينــدز  مركــز  تســتدعي 
المشــاركة فــي كافــة  واالستشــارات 
الفعاليــات والمحافــل التــي تتيح لمراكز 
الفكــر في العالم االلتقــاء والتباحث في 
كيفيــة تفعيــل أدوارها وتعزيــز التعاون 
بينها لتخليق األفكار اإلبداعية والمبتكرة 
فــي التعامــل مــع األزمــات والتحديــات 
المختلفة التي تواجه دول العالم، وهي 
ــاركًا  ــون مش ــه ليك ــي حملت ــها الت نفس
ــز  ــي لمراك ــى العالم ــي الملتق ــاًل ف فاع
الفكــر الــذي يختتــم اليــوم الثالثــاء فــي 

العاصمــة البحرينيــة. 

الملتقى العالمي لمراكز الفكر واألدوار النوعية
حالة عدم اليقين التي نعيشها 
اليوم تجعل مؤسسات الفكر 
والرأي جزءاً ال يتجزأ من المشهد 
الُمعاش

مركز تريندز للبحوث واالستشارات

اتجاهات مستقبلية

13

اقتصاد

العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢١م

فــاز الرئيــس الغامبــي المنتهيــة واليتــه أداما بارو 
بأغلبية ســاحقة في االســتحقاق الرئاســي الذي نّظم 
بدايــة األســبوع فــي البــالد، وفــق مــا أعلنــت اللجنة 

االنتخابيــة أمس.
وحصــل بــارو علــى أكثر مــن 5٣% مــن األصوات، 
متقدمــا بفارق كبير على منافســه الرئيســي أوســينو 
ــق  ــن األصــوات، وف ــاز ٢٧,٧% م ــذي ح ــوي ال دارب

ــة االنتخابات. لجن
لكــن معارضــي بــارو قالــوا إنهــم يرفضــون هــذه 
النتائــج حتــى قبــل إعالنهــا بشــكل النهائــي وإنهــم 

يحتفظــون بــكل وســائل الــرد.
ــة األســبوع  ــذي جــرى بداي ــراع ال واقتصــر االقت

ــدة. ــى دورة واح عل
وكان معســكر بــارو بــدأ االحتفــال فــي شــوارع 
العاصمــة بانجــول حتــى قبــل تأكيــد فــوزه رســميا.
وقــال أوســينو داربوي للصحافة إلــى جانب اثنين 
مــن منافســيه “نرفــض النتائــج التــي ُأعِلنــت حتــى 

اآلن” مــن جانــب لجنــة االنتخابات.

وأضــاف أن “كل وســائل العمــل مطروحــة علــى 
ــزام  ــى الت ــن إل ــع الغامبيي ــا “جمي ــة”، داعي الطاول

ــى حيــن إجــراء تحقيقــات. الهــدوء” إل
وكان بــارو فــاز فــي االنتخابــات الماضيــة علــى 

الرئيــس يحيــى جامــع.
وتعــد االنتخابــات التــي تراقب عن كثــب اختبارا 
لعمليــة االنتقال الديمقراطي في غامبيا التي حكمها 

جامع مــدة ٢٢ عاما .
ورفــض جامــع االعتــراف بهزيمته فــي االنتخابات 
الماضيــة واضطــر فــي نهاية المطاف لمغــادرة البالد 
إلــى غينيــا االســتوائية تحــت ضغط تدخل عســكري 

مــن دول غــرب إفريقيا.
وغامبيا إحدى نقاط االنطالق الرئيسية للمهاجرين 

الساعين للوصول إلى أوروبا على متن زوارق.
ويعانــي الغامبيــون ارتفــاع أســعار المــواد 
األساســية مثــل األرز والســكر والزيــت وانقطــاع 
الميــاه والتيــار الكهربائــي وصعوبــة الحصول على 

ــة. أ.ف.ب ــة صحي رعاي

ــي  ــن البحــري الثنائ ــاورات التمري انطلقــت من
ــة  ــوات البحري ــن الق ــر- ٢٢”، بي ــط “جس المختل
الملكيــة الســعودية وســالح البحريــة الملكــي 
البحرينــي، وذلــك فــي قاعــدة الملــك عبدالعزيــز 

ــل. ــرقي بالجبي ــطول الش ــة باألس البحري
وقــال قائد األســطول الشــرقي الســعودي اللواء 
البحــري الركــن ماجــد بــن هــزاع القحطانــي، إن 
“التمرين يهدف إلى تعزيز اإلمكانات التي تســهم 
فــي أمــن واســتقرار المنطقــة، وتطويــر وتوســيع 
التوافــق العملياتــي، والكفــاءة التكتيكيــة، وكذلك 

تبــادل الخبــرات لتطويــر قدراتهــم علــى العمليات 
البحريــة”، وفــق وســائل إعالم ســعودية.

ــة  ــة الملكي ــوات الجوي ــاركت الق ــاف “ش وأض
الســعودية فــي عمليــة اإلســناد الجــوي القريــب 
فــي منطقــة العمليــات للســفن القتاليــة، وأن هذا 
التمريــن يأتــي امتــدادا لسلســلة تمارين )الجســر( 
الــذي ينفذ بشــكل دوري بين البلدين الشــقيقين، 
ــن  ــي، وتأمي ــاون األمن ــز التع ــى تعزي ــدف إل ويه
ــل  ــم والعم ــد المفاهي ــة، وتوحي ــاه اإلقليمي المي

المشــترك”.وكاالت

ــي  ــم الشــرعية ف ــف دع ــوات تحال ــت ق أعلن
اليمــن عــن اعتــراض وتدميــر مســّيرتين باألجواء 

اليمنيــة أطلقتــا نحــو األراضــي الســعودية.
وقــال التحالــف إنه ســيتم التعامل مــع مصادر 
التهديد بحزم استجابة للتهديد والسلوك الهمجي 
مشــيرا إلــى أن العمليــات التــي تنفذهــا قــوات 
التحالــف تتوافــق مــع القانــون الدولي االنســاني 

وقواعــده العرفية.
وكانــت قــد نفــذت قــوات التحالــف ضربــات 
جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في العاصمة 

اليمنيــة صنعاء اســتجابة للتهديد.
وقــال التحالــف إن “الضربات دمــرت ٣ مراكز 
ــة  ــة اإلرهابي ــيا الحوثي ــة للميليش ــات تابع عملي

ارتبطــت بإطــالق الصواريــخ والمســيرات”.
ولفــت إلــى أن “الضربــات فــي صنعــاء جاءت 
اســتجابة للتهديد ومحاولة اســتهداف المدنيين”.
ــٍد آخــر، أقــر اجتمــاع للحكومــة  وعلــى صعي
اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــًا، إجــراءات تنفيذية 
ســريعة لتخفيــف آثــار التدهور االقتصــادي الحاد 
واالرتفاعــات الســعرية غيــر المســبوقة علــى 

المواطنيــن، فــي مناطــق ســيطرتها.
وقالــت وســائل إعــالم يمنيــة: “إن الحكومــة 

أقــرت فــي اجتماع لها دعم األفــران في العاصمة 
ــالد(، والمحافظــات  ــي الب ــة عــدن )جنوب المؤقت
ــر بأســعار  ــع الخب ــن شــأنه بي ــا م المحــررة، بم
مناســبة للمواطنيــن و تكثيــف حمــالت الرقابــة 

علــى أســعار الســلع األساســية”.
وكلــف االجتمــاع، وزارة الزراعــة والثــروة 
الســمكية بإعــداد مقترحــات لتوفيــر الوقــود 
للصياديــن والعامليــن فــي القطــاع الزراعــي 

بأســعار مناســبة.
كمــا ناقــش االجتمــاع، تبعــات ارتفــاع أســعار 
المشــتقات النفطيــة علــى تكاليف النقــل العامة، 
ــن اإلجــراءات  ــذا الخصــوص عــددًا م واتخــذ به
ــي  ــن ف ــاة الموطني ــف معان ــي تخفي ــة ف العاجل
مجــال النقــل والمواصــالت، مؤكــدًا دعــم شــركة 

النفــط لتفعيــل دورهــا.
وأكــدت الحكومــة، أن هــذه اإلجــراءات تأتــي 
كآليات إسعافية مؤقتة لدعم ومساندة المواطنين 

فــي هــذا الظــرف الذي وصفتــه بالحرج.
وأكدت، أن نقاشــاتها متواصلة مع األشــقاء في 
الســعودية لتقديــم حزمــة من الدعــم االقتصادي 
ــار  ــف التدهــور االقتصــادي واالنهي العاجــل لوق
الســعري المهدد لحيــاة مالييــن اليمنيين.وكاالت

وصــل الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن إلــى 
الهنــد أمــس االثنيــن، في ثانــي زيــارة يجريها إلى 
الخــارج منــذ أزمــة الوبــاء، فــي مســعى لتعزيــز 
العالقــات العســكرية والتعــاون فــي مجــال الطاقة 

مــع حليــف تقليــدي تتقــّرب منــه واشــنطن.
وفــي إطــار محاولتهــا التعامل مع تزايــد النفوذ 
الصينــي، أسســت واشــنطن حــوار »كــواد« األمني 
مــع الهنــد واليابــان وأســتراليا، فــي خطــوة أثارت 

قلــق بكيــن وموســكو علــى حد ســواء.
وكانت الهند مقّربة من االتحاد السوفياتي إبان 
الحــرب البــاردة، وهــي عالقــة اســتمرت حتــى أن 
نيودلهــي وصفتها بالشــراكة االســتراتيجية الخاصة 

والمميزة.
وقــال رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي 
للرئيــس الروســي خالل قمة عبــر اإلنترنت عقدت 
في ســبتمبر »صمدت الصداقة بين الهند وروســيا 
أمــام اختبــار الزمــن.. لطالمــا كنتــم صديقــا رائعــا 

للهند«.
وتعــد هــذه الزيــارة الثانيــة للرئيــس الروســي 
إلــى الخــارج منذ بدأ تفشــي وباء كوفيــد. وتغّيب 
بوتيــن عــن قمــة لمجموعــة العشــرين ومــن ثــم 
»كــوب٢٦« للمناخ هذه الســنة، بعــد قمة عقدها 
مــع الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن فــي جنيــف 

ــي يونيو. ف
ــة  ــن »مؤسس ــنان م ــدان أونيكريش ــاد نان وأف

ــارة  ــا زي ــي أنه ــي نيودله ــاث« ف ــر لأبح أوبزرف
ــرة. ــة كبي ــة بدرج رمزي

وأضــاف »كانــت هنــاك العديــد مــن التكهنــات 
حيــال طبيعــة العالقــة الهندية-الروســية وبشــأن 
ــع  ــيا م ــارب روس ــبب تق ــظى بس ــت تتش إن كان
الصيــن مــن جهــة والهنــد مــع الواليــات المتحــدة 
مــن جهــة أخــرى، لكــن هــذه الزيــارة تضــع حــدا 

لــكل ذلــك«.
إال أنه سيتعّين على بوتين التعامل مع توازنات 
إقليميــة معّقــدة، فــي ظل ارتفــاع مســتوى التوتر 
بين نيودلهي وبكين، الحليف التقليدي لموســكو، 
بعــد اشــتباكات داميــة فــي منطقــة متنــازع عليهــا 

فــي الهيمااليا.
ولفتــت تاتيانــا بيلوســوفا مــن جامعــة »أو بــي 
جنــدال غلوبــال« في هريانا إلى أن »نفوذ روســيا 
فــي المنطقــة محدود للغاية.. نظــرا بدرجة كبيرة 
إلــى عالقاتهــا القويــة مــع الصيــن وعــدم رغبتهــا 
ــن  ــح الصي ــع مصال ــارض م بالتصــّرف بشــكل يتع

اإلقليمية«.
وذكــر الكرمليــن األســبوع الماضــي بــأن قضايــا 
الدفــاع والطاقــة ســتهيمن علــى المحادثــات، فيما 
ســيحضر أيضــا رئيــس مجموعــة الطاقــة الروســية 
العمالقــة »روســنفت« إيغــور سيتشــين نظــرا 
إلــى وجــود عــدد مــن اتفاقيــات الطاقــة المهمــة 

المطروحــة علــى طاولــة النقــاش.أ.ف.ب

نجح رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري 
في تجاوز تصويت بحجب الثقة أمس االثنين.

وقال سوغافاري في كلمة امام البرلمان استمر 
لمدة ساعتين “إذا كان يتعين عزلي، فيجب أن يتم 
ذلك عبر إجراء قانوني من قبل أعضاء البرلمان وليس 
من خالل دعوات االستقالة التي يطلقها العمالء”.
وتمكن سوغافاري البالغ من العمر ٦٦ عامًا من 
صد محاولة المعارضة لإلطاحة به بفارق كبير، حيث 

فاز بـ ٣٢ صوتًا مقابل ١5، بعد يوم من الجدل.
سوغافاري،  لعزل  بطلب  المعارضة  وتقدمت 
متهمة إياه بالفساد واستخدام أموال خارجية لدعم 

حكومته.
وقال زعيم المعارضة ماثيو ويل للمشرعين مع 
بدء النقاش حول طلب العزل إن سوغافاري اقدم 
“طوعا على المساومة بسيادتنا لتحقيق مكاسب 

سياسية شخصية”.
المتظاهرين  مطالب  الوزراء  رئيس  ورفض 

باالستقالة، وقال للبرلمان إن مغادرة  منصبه في 
ظل هذه الظروف سيكون بمثابة خضوع إلمالءات 

مثيري الشغب  والفوضى.
وقال “ال يمكننا القبول باستخدام العنف لإلطاحة 

بحكومة منتخبة ديمقراطيا”.
وشكلت الخالفات بين المشرعين صدى للغضب 
الشارع وأدى إلى ارسال  اندلع مؤخرا في  الذي 
مئات الجنود في إطار قوة دولية لحفظ السالم.

مناهضة  تظاهرة  ادت  الماضي،  الشهر  في 
لسوغافاري إلى اندالع أعمال شغب استمرت ثالثة 
أيام في العاصمة وأدت إلى مقتل ثالثة أشخاص 
على األقل وحرق ونهب ٦٣ مبنى، وتحطيم الحي 

الصيني في المدينة.
واندلعت أزمة جزر سليمان على خلفية معاناة 
السكان من الفقر والجوع. ويعبر هؤالء عن غضبهم 
من سياسات حكومة البلد البالغ عدد سكانه 8٠٠ 
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تظاهــر أكثــر من ألفي شــخص فــي باريــس للتنديد 
بترّشح اليميني المتطرف إريك زمور للرئاسة الفرنسية 

وبخطابه العنصري.
ووفق الشــرطة شــارك فــي التظاهرة التــي اعتبرت 
الســلطات أنهــا تنطــوي علــى مخاطــر ٢٢٠٠ شــخص، 
فيما أعلن المنّظمون أنها ضّمت عشــرة آالف شــخص. 

وأوقفت الشــرطة شخصين.
واحتشــد نحــو ١٣ ألــف شــخص فــي الضاحيــة 
الباريســية فيلبينــت تأييــدا لزمــور الــذي أعلــن قبــل  

ــة. ــحه للرئاس ــام ترّش ــة أي خمس

وكشــف عــن شــعار حملتــه االنتخابية “المســتحيل 
ليــس فرنســيًا”، وهــو شــعار منســوب لنابوليون.

وانتشــر عناصــر أمــن علــى اطــراف مــكان التجّمــع 
ــن  ــن عشــرات المعارضي ــرات بي ــدت التوت ــا تزاي فيم
لزمــور الذيــن كانــوا يحاولــون الوصــول إلــى حديقــة 
المعــارض وعناصــر الشــرطة الذيــن حاولــوا إبعادهم.
وكان زمــور قــد أعلــن ترّشــحه فــي تســجيل مصور 
ــن  ــرة م ــرات كثي ــن تحذي ــوب تضم ــى يوتي نشــر عل
المهاجريــن وتعّهــدات بإعــادة الهيبــة إلى فرنســا على 

الســاحة الدوليــة.أ.ف.ب

أكدت رئيسة البعثة األوروبية للمساعدة في إدارة 
الحــدود المتكاملــة فــي ليبيــا ناتاليــا تشــيا، اســتعداد 
االتحاد األوروبي لتسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين 
األجانــب مــن ليبيــا، عبــر منصة دائمــة للتعــاون بين 
بعثــات االتحــاد في ليبيــا والنيجر ومالــي وموريتانيا.

وأضافــت تشــيا، أن “اللجنة العســكرية المشــتركة 
ــا  ــة مــن ليبي 5+5، قّدمــت خطــة لســحب المرتزق
بــدءًا من دول الســاحل”، وفــق وكالة األنبــاء الليبية.
وأكــدت أن اللجنــة طلبت دعــم االتحاد األوروبي، 
ــة أن االتحــاد االوروبــي يعمــل علــى التنســيق  مبين
اإلقليمــي لبعثاتــه فــي ليبيــا ومالــي والنيجر وتشــاد، 
ويبــذل جهــودًا فيمــا يتعلــق بنزع الســالح والتســريح 

ــادة اإلدماج. وإع
ــٍد آخــر، بحثــت المؤسســة الوطنيــة  وعلــى صعي
ــذ  ــة، تنفي ــي اإليطالي ــة مــع شــركة إين للنفــط الليبي
أهــم المشــاريع االســتراتيجية الكبــرى، فــي تطويــر 

ــة. ــة البحري الحقــول الغازي
ــس المؤسســة  ــاء جمــع رئي ــك خــالل لق جــاء ذل

مصطفــى صنــع اهلل مــع المديــر العام الجديد لشــركة 
إيني- شــمال أفريقيا انطونيو ســاري، بحضور المدير 
العــام الســابق للشــركة عبدالمنعــم العريفــي، ونائب 
المدير العام للشــركة ونيس الرويمي، حسبما ذكرت 

أمــس وســائل إعــالم ليبية.
وأفاد بيان نشرته صفحة المؤسسة على فيسبوك، 
بــأن صنــع اهلل “هنــأ أنطونيو ســاري بمناســبة تســلُّمه 
مهامــه كمدير عام جديد للشــركة”، مثمنًا في الوقت 
نفســه “الــدور المحــوري الــذي لعبتــه شــركة إينــي 
كشريك استراتيجي للمؤسسة”، مؤكدًا حجم التعاون 

وعمــق العالقات والشــراكة الوطيدة بيــن الطرفين.
وفــي ٢٣ نوفمبــر الماضــي، كشــفت شــركة إينــي 
اإليطاليــة اســتثمارها أكثر من عشــرة مليــارات دوالر 
فــي مجــال تطوير واستكشــاف المــوارد الطبيعية في 
ليبيــا، وذلــك بعدمــا كانــت قــد طلبــت فــي ســبتمبر 
ــر  ــا تطوي ــا، منه ــي ليبي ــروعات ف ــة مش ــذ ثالث تنفي
ــا  ــاورة لعملياته ــة مناطــق مج ــط، وتنمي ــي نف حقل

النفطــي.وكاالت

أعلــن مكتــب خدمة االتصــال الحكومي فــي إثيوبيا 
أمــس االثنيــن، أن جبهــة تيغــراي نّفــذت مذابــح بحق 

المدنيين في غاشــينا وشــمال شــوا.
فقــد كشــفت وزيرة الدولــة لالتصاالت، ســالمويت 
كاســا، أن الجرائــم التــي ارتكبتهــا الجبهــة فــي إقليمي 
عفــر وأمهــرة ترتقــي لإلبــادة الجماعيــة، مشــيرة إلــى 

العثــور علــى مقابــر جماعية.
وكان مســاعد األمين العام لأمم المتحدة للشــؤون 
اإلنسانية مارتن غريفيث أعلن في الثاني من ديسمبر 
الجــاري )٢٠٢١(، أن تطــور النــزاع فــي إثيوبيــا إلــى 
أعمــال عنــف يمكــن أن يفــكك نســيج المجتمــع وأن 
يــؤدي الى نــزوح يذكر بمشــاهد الفوضــى التي عمت 

مطــار كابول فــي أغســطس الماضي.
كمــا، قــال فــي مقابلــة مــع وســائل إعــالم عالميــة 
إن الحــرب المســتمرة منــذ أكثــر مــن ســنة في شــمال 
ــا قــد تكــون تســببت باألزمــة اإلنســانية التــي  اثيوبي

تثيــر أشــد القلــق.
وحــذر مــن أن معــارك فــي العاصمــة أديــس أبابــا 
وتزايد العنف قد يؤديا الى تفاقم الوضع بشكل كبير.
وحســب تقديــرات األمــم المتحــدة فــان الحــرب 
أوقعــت آالف القتلى وتســببت بنزوح مليوني شــخص 
وأغرقــت آالف األشــخاص اآلخرين في ظــروف قريبة 
مــن المجاعــة منــذ أن اندلع النزاع فــي نوفمبر ٢٠٢٠.
ويــدور القتــال حاليــًا علــى ثــالث جبهات مــن بينها 

واحــدة بالقــرب من ديبري ســينا.
وأعلنت إثيوبيا األربعاء الماضي أن القوات الموالية 
للحكومــة اســتعادت الســيطرة علــى موقــع الليبيــال 
ــراث العالمــي،  ــى قائمــة اليونســكو للت المــدرج عل
ــدي  ــن أي ــي أغســطس الماضــي، بي ــقط ف ــذي س ال
ــن تســعى إدارة  ــي حي ــراي، ف ــم تيغ ــردي إقلي متم
رئيــس الــوزراء إلــى اســتعادة األراضــي التــي ال تزال 

تحــت ســيطرتهم.وكاالت

تجــاوز عــدد المصابيــن بفيــروس »كورونــا« علــى 
مســتوى العالــم ٢٦5,١٣ مليــون حالــة .. فيمــا وصــل 
إجمالــي عــدد الوفيــات الناجمــة عــن الوبــاء إلــى 5 
مالييــن و 5٤9 ألفــا و89٢ حالــة حســب إحصــاء لـــ 

»رويتــرز«.
وتــم تســجيل اإلصابــات بالفيــروس فــي أكثــر مــن 
٢١٠ دول ومناطق منذ اكتشــاف أولى حاالت اإلصابة 

بالصين في ديســمبر ٢٠١9.وام

غامبيا تؤكد فوز أداما بارو في االقتراع الرئاسي

البحرية السعودية والبحرينية تجريان مناورة لتأمين المياه اإلقليمية

دّمر ٣ مراكز لقيادة العمليات تابعة للحوثيين في صنعاء

التحالف العربي يعترض مسّيرتين باألجواء اليمنية استهدفتا السعودية

بوتين يصل الهند لبحث الطاقة والعالقات العسكرية

رئيس وزراء جزر سليمان يتجاوز تصويت البرلمان لحجب الثقة

متظاهرون ينددون بترّشح اليميني المتطرف إريك زمور للرئاسة الفرنسية

االتحاد األوروبي يؤكد استعداده لتسهيل انسحاب المرتزقة من ليبيا

إثيوبيا تتهم »تيغراي« بجرائم ضد المدنيين في غاشيا وشوا

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 265.13 مليون حالة

أعلنــت خليــة اإلعــالم األمنــي فــي 
العراق العثور على ٣ أوكار لإلرهابيين 

وعبوات ناســفة فــي كركوك.
وذكــرت الخليــة فــي بيــان أوردتــه 
وسائل إعالم عراقية »أن قوة مشتركة 
من األلوية ١8، ١9، ٢٠ باالشتراك مع 
قوات قسم استخبارات الفرقة التابعة 
والتحقيقــات  االســتخبارات  لوكالــة 
االتحاديــة مســنودة بالجهد الهندســي 
وقــوة من الطائرات المســيرة، نفذت 
عملية استباقية واسعة النطاق لتفتيش 
وتطهير مناطق )وادي زغيتون، مجمع 
النــور( جنوب غربــي محافظة كركوك 
فــي إطــار مواصلــة عملياتهــا األمنيــة 
مــن  المســؤولية  قواطــع  لتطهيــر 

ــات اإلرهابية«. مخلفات العصاب
وأسفرت العملية حسب البيان عن 
العثــور علــى ثالثــة أوكار و١٠ عبوات 
ناسفة و١٠ مساطر تفجير، وتم تدمير 
األوكار ورفــع وإتــالف المواد من قبل 

قوات الجهد الهندسي.
وفــي الســياق ذاتــه، أعلــن مصــدر 
أمنــي عراقــي، أمــس اإلثنيــن، مقتــل 
٤ مــن عناصــر البشــمركة الكرديــة 
وإصابــة 5 بجــروح فــي هجــوم وقــع 
في شــمال العراق ونســب إلى تنظيم 

اإلرهابــي،  »داعــش« 
ــي  ــث ف ــه الثال ــا أن علم

غضــون أســبوعين.
المصــدر:  وقــال 
بينهــم  أربعــة  »قتــل 
نقيــب  برتبــة  ضابــط 
وأصيــب 5 بجــروح فــي 
هجــوم اســتهدف قوات 

ــة قــرة ســالم«،  ــد قري البشــمركة عن
الواقعــة إلى الشــمال مدينــة كركوك.
وفــي هجــوم مماثــل أواخر الشــهر 
الماضــي، قتل 5 من المقاتلين األكراد 
»البشــمركة« وجــرح ٤ فــي انفجــار 
عبوة ناســفة اســتهدف آلية عسكرية، 
ــوزارة  ــمي ل ــان رس ــاد بي ــبما أف حس

البشــمركة »وزارة الدفــاع الكردية«.
كما قتل ١٢ شــخصًا، هم ٣ مدنيين 
و9 من البشــمركة، في 
هجــوم وقع في الثالث 
مــن الشــهر الحالي في 
شــمال العراق وُنســب 
إلــى تنظيــم »داعــش« 

اإلرهابي.
وعقد غــداة الهجوم 
اجتمــاع بيــن قــوات 
والبشــمركة،  االتحاديــة  الحكومــة 
اتفــق الطرفــان خاللــه علــى التنســيق 
علــى األرض علــى ان تتولــى القــوات 
االتحاديــة تنفيــذ ضربــات جويــة ضــد 

ــن. اإلرهابيي
وأعلــن العــراق أواخر العــام ٢٠١٧ 
»داعــش«  تنظيــم  علــى  انتصــاره 

اإلرهابــي بعــد طــرده مــن كل المدن 
ــا فــي  ــي ســيطروا عليه الرئيســية الت

.٢٠١٤
الســياق،  وفــي 
أحبطت القوات األمنية 
العراقية هجومًا لتنظيم 
اإلرهابــي  »داعــش« 
ــة عســكرية  ــى نقط عل
ــة  ــرق بعقوب ــمال ش ش
مركــز محافظــة ديالــى 

ــة. العراقي
وقال مصدر أمنــي للوكالة الوطنية 
ــن، إن  ــس االثني ــاء أم ــة لأنب العراقي
عناصر مــن تنظيم »داعش« اإلرهابي 
هاجموا في ســاعة متأخــرة من الليلة 
الماضيــة، نقطة للجيش بأطراف قرية 
نوفــل شــمال قضــاء المقداديــة، وقــد 

تصــدى لهم أفراد النقطــة وأجبروهم 
ــى الفــرار بعــد االشــتباك معهــم،  عل
مضيًفــا أن قوة تعزيزية 
تعرضــت -أثناء توجهها 
إلــى  المنطقــة-  إلــى 
ــفة  ــوة ناس ــوم بعب هج

ــوع إصابات. دون وق
وعلــى صعيــٍد آخــر، 
ــي  ــدر قضائ ــن مص أعل
المحكمــة  أن  عراقــي 
النظــر  تأجيــل  قــررت  االتحاديــة 
فــي الدعــوى المقدمــة إللغــاء نتائــج 

االنتخابــات.
وقال المصدر لوسائل إعالم عراقية 
إن »المحكمة االتحادية قررت تأجيل 
النظــر بالدعــوى إلــى ١٣ ديســمبر 

الجاري«.أ.ف.ب+وكاالت

مقتل ٤ من البشمركة بهجوم لـ»داعش« في قرة سالم

الجيش العراقي يدمر 3 أوكار لإلرهابين في كركوك

اتفاق بين الجيش 
العراقي والبشمركة 
لمكافحة اإلرهاب

إحباط هجوم 
لـ»داعش« على نقطة 

عسكرية في ديالى

أداما بارو خالل احتفاله مع مناصريه                           أ ف ب

جانب من االحتجاجات                                           أ ف ب

ُقتــل مــا ال يقــل عــن ١٢ جنديــا 
نيجريــا وعشــرات اإلرهابييــن فــي 
معــارك عنيفــة فــي غــرب النيجــر 
داخــل ما يســمى بمنطقة “الحدود 
الثالثــة” حســب مــا أعلنــت وزارة 

الدفــاع النيجريــة أمــس.
ووقعــت االشــتباكات علــى بعــد 
خمســة كيلومتــرات مــن بلــدة 
فانتيــو بين جنــود نيجريين ومئات 

اإلرهابييــن المســلحين.
وقال بيان للوزارة إن “١٢ عنصرا 
ســقطوا في ســاحة الشــرف وُجرح 
ثمانيــة. فــي صفــوف العــدو، تــم 
تحييد عشرات اإلرهابيين”، مشيرا 
إلــى أن دراجــات نارية عــدة تعود 

ُدمرت. للمهاجمين 
ــود  ــوزارة أن الجن وأوضحــت ال
النيجرييــن فــي البدايــة دافعــوا 
ــى  ــة إل بشــدة عــن أنفســهم، الفت
أن التعزيــزات التي اســُتقِدمت من 
وانزاربــي وتيــرا إلى جانــب الدعم 
الجــوي ســاهما فــي دحــر العــدو 
الــذي تــرك وراءه عشــرات القتلــى 

والمعــدات.
وفانتيــو جــزء مــن مقاطعــة تيرا 
الواقعــة فــي منطقــة تيالبيري التي 
تتعــرض بانتظــام لهجمــات تشــنها 

جماعــات إرهابية.
وباإلضافــة إلــى هجمات جماعة 
»بوكــو حــرام” اإلرهابيــة وتنظيــم 
“داعــش” اإلرهابــي فــي غــرب 
إفريقيــا “إيســواب”، يــرى النيجــر 
نفســه مضطــرا للدفــاع عــن نفســه 
ــات  ــات جماع ــة هجم ــي مواجه ف
إرهابية مرتبطة بتنظيم »القاعدة” 

اإلرهابــي.أ.ف.ب

غــرق ٣١ شــخصا أمــس األول 
عندمــا جرفــت الميــاه حافلــة أثناء 
محاولتهــا عبور نهر ارتفع منســوبه 
جــراء الفيضانات في كينيا، حســب 
حصيلــة جديدة أوردتها الســلطات 
أمس، مشــيرة إلى أن عدد الضحايا 

قابــل لالرتفاع.
وكانــت حصيلــة ســابقة أشــارت 

إلــى وجــود ٢٠ قتيــال.
وصرح أشخاص شاهدوا الحافلة 
ــتئجارها  ــم اس ــي ت ــية الت المدرس
لنقــل الحضــور لحفــل زفــاف فــي 
منطقــة كيتــوي، وهي تغــرق فيما 
كان الســائق يحاول الســيطرة على 
ــريعة  ــاه الس ــور المي ــة لعب المركب

الجريان.
وقالــت الســلطات إن غواصيــن 
ــة  ــى ٣١ جث ــروا عل عســكريين عث
منذ الســبت، فيما تتواصل عمليات 

البحــث واإلنقــاذ.
وتمّكن بعض الركاب من الهرب 
قبــل غــرق الحافلــة ووصلــوا إلــى 

بــر األمان.
ولــم يتضــح عــدد الذيــن كانــوا 
فــي الحافلــة عندمــا انقلبــت فــي 
نهــر إينزيــو الواقــع على بعــد ٢٠٠ 
كيلومتــر شــرق العاصمــة الكينيــة 

نيروبــي.
وقــال شــهود عيــان إن الســائق 
كان يحــاول عبور الميــاه المتدفقة 
جــرف  التيــار  لكــن  بســرعة 

الحافلــة.أ.ف.ب

مقتل 12 جنديًا نيجريًا 
وتحييد عشرات اإلرهابيين 

غربي النيجر

 ارتفاع ضحايا غرق حافلة
في كينيا لـ 31 

الجيش العراقي خالل عملية أمنية                                          وكاالت
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Hub71 و»سبير« يدمجان منظومتي التكنولوجيا في 
اإلمارات وروسيا لتعزيز التبادل التكنولوجي العالمي

اإلمارات ضمن الـ5 الكبار عالميًا في تحقيق »العمل الالئق ونمو االقتصاد«

أنشطة ترفيهية لألطفال وعروض تراثية إماراتية 
»أرابيان سنتر مول« يحتفل بإرث اإلمارات في اليوبيل الذهبي

»دبي للسلع المتعددة« يستضيف مؤتمر دبي للماس 
بدورته الجديدة في فبراير 2022

وقعــت Hub71، منظومــة التكنولوجيا 
العالميــة فــي أبوظبــي، شــراكة جديدة مع 
»ســبير،« أكبــر بنــك تجــاري فــي روســيا، 
لتقديــم خدمــات ألكثــر مــن 100 مليــون 
عميــل وقرابــة مليون شــركة، وإحدى أكبر 
المنظومــات الرقميــة التي تجمــع أكثر من 
60 شــركة عاملــة فــي مختلــف القطاعات.
وشــركات  مؤسســات  وستســتفيد 
والمشــاريع  الناشــئة  التكنولوجيــا 
والمســتثمرون فــي اإلمــارات وروســيا من 
الشــراكة الجديــدة التي تســعى إلى إنشــاء 
جســر تكنولوجــي بين الســوقين وتســهيل 
الوصــول إلى األســواق وتعزيــز اإلمكانيات 
التجاريــة للشــركات القائمــة علــى االبتكار 

ــد. ــى المــدى البعي عل
وتضاعفــت االســتثمارات في الشــركات 
الناشــئة الروســية فــي النصــف األول مــن 
عــام 2021 ثــاث مرات وتجــاوزت المليار 
دوالر لتسّجل رقمًا قياسيًا. ويوّسع »سبير« 
الــذي يتخــذ من موســكو مقــرًا له نشــاطه 
في مجــال التكنولوجيا واالبتــكار العالمي، 
حيــث يطلــق عــددًا مــن المبــادرات فــي 
ــن  ــال الطموحي ــم رواد األعم ــال تعلي مج
ودعــم مؤسســات التكنولوجيــا ..ومــن 
ــريع  ــج تس ــدة برنام ــاريعه الرائ ــن مش بي
ــق  ــذي أطل ــي Sber500 ال ــال الدول األعم
عام 2018 وكان ثمرة تعاون بين »ســبير« 
ــن  وStartups 500/ Global 500/ وُيمكِّ
البرنامج الشــركات الناشــئة مــن العمل مع 
ــة  مرشــدي وادي الســيليكون لمــدة ثماني
أســابيع ويعتبــر الخريجــون ناجحيــن فــي 

األســواق الروســية واألجنبيــة.
وتخــّول االتفاقيــة الشــركات المشــاركة 
في برنامج Sber500 الوصول إلى منظومة 
ــي  ــي ف ــي أبوظب ــة ف ــا العالمي التكنولوجي
Hub71 واالســتفادة مــن شــركائها مــن 
الشــركات والحكومــات والبرامــج التــي 
تســهل الحصول علــى التمويــل والصفقات 
ــر  ــوق أكث ــذ س ــال منف ــن خ ــة م التجاري
فعاليــة ..كما ســتتمكن الشــركات الناشــئة 

ــى مجتمــع  فــي Hub71 مــن الوصــول إل
»ســبير« وبرامجه المتعــددة ومن الدخول 
إلى الســوق الروسي ..وســيتعاون »سبير« 
وHub71 في تحديد فرص تعاون شــركات 
التكنولوجيــا الناشــئة مــع أبرز المؤسســات 
الشــريكة في روســيا واإلمــارات، بما يعود 

بالفائــدة علــى الطرفيــن.
وتعليقًا على الشراكة، قال بدر العلماء، 
 :Hub71لـــ باإلنابــة  التنفيــذي  الرئيــس 
ــا  ــبير« هدفن ــع »س ــراكتنا م ــس ش “تعك
المشــترك بتســريع الحلــول التــي تعتمــد 
علــى التكنولوجيــا وســد الفجــوة القائمــة 
بيــن الســوقين اللذيــن يتميــزان بنموهمــا 
 Hub71 المرتفع فقد بات بإمكان مؤسسي
الوصــول إلى ســوق التكنولوجيــا واالبتكار 
المزدهــر في روســيا، حيث تتوفر مواهب 
الفتة وســوق مربح لاســتثمار فــي األفكار 
التكنولوجيــة المؤثرة ..ونتوقع أن تتواصل 
أبــرز الشــركات الناشــئة فــي روســيا مــن 
الفئــة A إلى C+ مباشــرًة مــع المبتكرين 
ــي  ــق االســتثمارية ف والشــركات والصنادي
ــط فــي  ــي ..وستســهم هــذه الرواب أبوظب
تعزيــز اإلمكانيــات التجاريــة للشــركات 

الناشــئة الروســية وقدرتهــا علــى الحصــول 
علــى صفقــات مهمــة وتمكين المؤسســين 
مــن إنتاج ابتــكارات واســعة النطاق ضمن 
البيئــة التنظيميــة المفتوحــة والمرنــة التي 

توفرهــا دولــة اإلمــارات”.
مــن جهته، قــال أناتولي بوبــوف، نائب 
رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي »ســبير«: 
»توفر Hub71 للشركات المبتكرة العاملة 
في أي قطاع إمكانية الوصول إلى األسواق 
ــركائها  ــبكة ش ــال وش ــة ورأس الم العالمي
الواســعة بدعــم مــن حكومــة أبوظبــي 
وشــركة مبادلــة لاســتثمار ..وسنســعى 
لتعزيــز التعــاون مــع Hub71 بمــا يعــود 
بالمنفعــة علــى أبــرز الشــركات الروســية 
الناشــئة ..فنحن نمّد جسرًا تكنولوجيًا بين 
اقتصــاد الدولتيــن خدمــًة لاتحاد الروســي 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ..كمــا 
نعتــزم تطويــر عملياتنــا في ســوق الشــرق 
 Sberinvest األوســط بالتعــاون مع شــركة
الشــرق األوســط المحدودة التابعة لنا في 
ــي ســتصبح شــريكًا رئيســيًا  ــي والت أبوظب
ــيا  ــن روس ــتثمارية بي ــات االس ــي الصفق ف

والشــرق األوســط”.وام

حجــزت اإلمــارات موقعها ضمــن الخمس 
األوائــل عالميــا فــي 18 مؤشــرا تقيــس مــدى 
التقدم في تحقيق الهدف الثامن من أهداف 
ــو  ــق ونم ــل الائ ــة المســتدامة )العم التنمي
االقتصاد(، وتضمنت المؤشرات تصدر الدولة 
العالم في 6 مؤشرات مرتبطة بذات الهدف.

ــز  ــراه المرك ــذي أج ــد ال وبحســب الرص
االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء فقد تصدرت 
الدولــة العالم في المؤشــرات التالية: مؤشــر 
ــر  ــن تقري ــن ضم ــن المختصي ــار المديري كب
المواهــب العالميــة، ومؤشــر قــدرة الدولــة 
على اســتقطاب المواهب ضمن تقرير مؤشر 
االزدهــار، ومؤشــر توافــر العمالــة الماهــرة، 
ومؤشــر ريادة األعمال، ومؤشر قلة النزاعات 
العماليــة، إلــى جانــب مؤشــر قلــة تكاليــف 
تعويــض إنهاء خدمــات العامل والتي صدرت 
ضمــن الكتــاب الســنوي للتنافســية العالمية، 
وذلك استنادًا إلى تقارير كبريات المرجعيات 
الدوليــة المعنيــة مثــل المنتــدى االقتصــادي 
العالمــي، والمعهد الدولــي للتنمية اإلدارية، 
ومعهد »ليجاتيــم«، والمعهد األوربي إلدارة 

األعمال »إنســياد”.
وحققــت اإلمــارات المركــز الثانــي عالميا 
فــي 4 مؤشــرات تضمنت مؤشــر تنوع القوى 
العاملة ضمن تقرير التنافســية العالمية 4.0، 
ومؤشر انخفاض البطالة، ومؤشر نسبة القوى 
العاملــة، وفقــًا للكتــاب الســنوي للتنافســية، 
إضافــة إلــى مؤشــر توافــر الخبــرات العالمية 

ضمــن الكتاب الســنوي للتنافســية الرقمية.
وحلت اإلمارات في المركز الثالث عالميا 
فــي كل مــن مؤشــر معــدل التوظيــف ضمــن 
الكتاب الســنوي للتنافســية الرقمية، ومؤشــر 
القوى العاملة الحاصلين على التعليم الثانوي 
ضمــن تقريــر تنافســية المواهــب العالمــي، 
ــي  ــا ف ــع عالمي ــز الراب ــت المرك ــا حقق فيم
كل مــن مؤشــر الرواتــب واإلنتاجيــة ضمــن 
تقريــر التنافســية العالميــة 4.0، ومؤشــر 
جــودة تشــريعات البطالــة، ومؤشــر اللوائــح 
ــاب الســنوي  ــة للعمــل ضمــن الكت التنظيمي

للتنافســية العالميــة.
وجــاءت االمــارات فــي المركــز الخامــس 
عالميــا فــي مؤشــر ســهولة توظيــف العمالــة 
األجنبيــة ضمــن تقريــر التنافســية العالميــة 
ــة  ــي المهن ــب ف ــدة التدري ــر م 4.0، ومؤش
ضمــن الكتــاب الســنوي للتنافســية العالمية، 
ومؤشر إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير 
ــر  ــن تقري ــال ضم ــل األعم ــن قب ــول م المم

مؤشــر االبتــكار العالمــي.
وحققــت دولــة اإلمــارات خــال العقــود 
الماضية معدالت عالية من النمو واالســتقرار 
االقتصادي، مما أدى إلى خلق وظائف بشكل 
واســع للعمالــة المحليــة واألجنبيــة، وجاءت 
اإلمــارات فــي المركز الثاني عالميــًا بين أكبر 
الــدول المصــدرة للتحويــات الماليــة خــال 
عــام 2020، وذلك بحســب تقريــر التحويات 

والتنميــة الصــادر عن البنــك الدولي.
وأفاد التقرير الســنوي لعام 2020 مصرف 

ــأن  ــة المتحــدة المركــزي ب اإلمــارات العربي
ــات الشــخصية الصــادرة مــن  قيمــة التحوي
الدولة عام 2020 بلغت 156.8 مليار درهم، 
والتــي شــملت ما حوله العاملــون في الدولة 
إلــى بلدانهــم األصليــة، حيــث اســتفادت من 
األمــوال المحولــة العديــد مــن المجتمعــات 
ممــا أســهم فــي رفــع مســتوى المعيشــة في 

الدول المســتفيدة.
وتتولى وزارة الموارد البشــرية والتوطين 
اإلشــراف على تنظيم العاقــات بين أصحاب 
العمــل والعامليــن، بهــدف المحافظــة علــى 
حقــوق العمالــة الوافــدة في القطــاع الخاص 

فــي الدولة.
وخــال الســنوات القليلــة الماضيــة بذلت 
دولة اإلمارات جهودًا كبيرة لتطوير القوانين 
والسياســات المتعلقــة بالعمــل والعمــال، 
وعملــت علــى رفع مســتوى الوعي لتحســين 
ظــروف العمــل للعامليــن في كافــة قطاعات 

العمــل فــي الدولة.
وتســعى دولة اإلمارات ألن تكون عاصمة 
اقتصادية وسياحية وتجارية ألكثر من ملياري 
شــخص من خــال االنتقال إلــى اقتصاد مبني 

على المعرفة واالبتكار والبحث والتطوير.
وتكللــت جهــود الدولــة بانعقــاد إكســبو 
2020 دبــي كأكبر حدث اقتصادي في العالم 
ــم  ــون أعظ ــة، وليك ــى أرض الدول ــام عل يق
مــا قدمــه إكســبو للعالــم علــى مــّر دوراتــه 
كلهــا، ووفقــًا لنتائج دراســة األثــر االقتصادي 
إلكســبو 2020 دبــي، التــي أجرتهــا إرنســت 
آنــد يونــج المتخصصــة فــي مجــال التدقيــق 
واالستشــارات الماليــة، يتوقــع أن يكــون لــه 
ــف  ــق الوظائ ــة خل ــى عملي ــر عل ــر كبي تأثي
بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، حيــث توقعت 
الدراســة أن يدعــم إكســبو 2020 دبــي خال 
فتــرة انعقــاده نحــو 94،400 وظيفــة بــدوام 
ــة  ــال المتعلق ــطة واألعم ــي األنش ــل ف كام

بالحــدث العالمــي.
وأطلقــت اإلمارات العديد من المبادرات 
ــق الهــدف  ــا نحــو تحقي ــي تعــزز تقدمه الت
الثامن من اهداف التنمية المســتدامة )عمل 

الئــق ونمو اقتصادي( وفــي مقدمتها مبادرة 
»منصة ســوق العمــل االفتراضية« - الحائزة 
علــى جائــزة األفــكار البريطانيــة 2020 عــن 
فئــة االبتــكار فــي األزمــات، والتــي أطلقتهــا 
وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن في إطار 
البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل 
لمواجهــة تحديــات التوظيــف خــال فتــرة 

جائحــة كوفيد-19.
ــة  ــز مرون ــي تعزي ــة ف ــهمت المنص وأس
االنتقــال وتخفيــف األعبــاء التشــغيلية عــن 
ــي  ــض ف ــا فائ ــد لديه ــي يوج ــآت الت المنش
أعــداد العمالــة غيــر المواطنــة، مــن خــال 
تســجيل بيانــات هــؤالء العمــال فــي الموقع 
 ،careers.mohre.gov.ae اإللكتروني للمنصة
وهــو األمــر الذي أســهم في دعــم احتياجات 
ــي  ــة ف ــة الداخلي ــن العمال ســوق العمــل م
ــن خــارج نتيجــة  ــف االســتقدام م ظــل وق
لإلجــراءات االحترازيــة للحــد والوقايــة مــن 

فيــروس »كورنــا« المســتجد.
فــي إطــار جهودهــا اإلنســانية، أطلقــت 
وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن »مبادرة 
اإلجــازة المبكــرة« عــام 2020 بالتعــاون مع 
جهــات اتحاديــة أخــرى، وســمحت المبادرة 
ــي القطــاع  ــن ف ــن العاملي ــع الموظفي لجمي
الخــاص بالعــودة مؤقتًا إلــى بلدانهم األصلية 
خــال الوقــت الــذي كانــت فيــه اإلجــراءات 

االحترازيــة لكوفيــد-19 ســارية.
وحــددت الــوزارة 5 إجــراءات يتعيــن 
علــى الشــركات الخاصة االلتــزام بها لطلبات 
اإلجــازة المبكــرة، تمثلــت فــي أن يوقع كا 
الطرفيــن علــى النمــوذج المؤقــت اإلضافــي 
لعقــد العمــل ويجــب تحديــد مــدة اإلجازة، 
وأن يحجــز أصحــاب العمــل تذاكــر ذهــاب 
ــة  ــتمر العاق ــن، وان تس ــودة للموظفي وع
التعاقديــة بيــن الموظــف وصاحــب العمــل 
حيــث تعتبــر اإلجــازة المبكــرة إجــازة غيــر 
مدفوعــة األجــر بشــرط الحفاظ علــى جميع 
استحقاقات العمال وفقًا لقانون العمل، وأن 
تنتهــي اإلجازة بعد انتهــاء الفترة االحتياطية 

وعــودة الموظــف إلــى اإلمــارات.وام

احتفلوا باليوبيل الذهبي لذكرى تأسيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في أرابيان 
سنتر مول الخوانيج، بالتزامن مع احتفاالت 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمــرور 
ــة  ــا العظيم ــى إنجازاته ــام عل ــين ع خمس
عــام  للخمســين  اســتعداداتها  وانطــاق 

القادمة.
ســيكون زوار المــول علــى موعــد مــع 
الكثيــر مــن العــروض والفعاليــات الرائعــة 
اعتبــارًا مــن 3 نوفمبــر ولغايــة 3 ديســمبر. 
تجربة فريدة بانتظار عشــاق المأكوالت 
لتــذوق مجموعــة كبيــرة مــن األطبــاق 
اللذيــذة مــن أشــهر المطابــخ العالميــة في 
عربــات الطعــام ضمــن فعاليــات مهرجــان 
المأكــوالت فــي الهــواء الطلــق إبتــداًء مــن 
10 نوفمبــر 2021 لمــدة شــهرين. أثنــاء 
االســتمتاع بتنــاول الوجبــات الشــهية فــي 
المنطقــة المخصصة، ســيتاح للــزوار فرصة 
لاشــتراك في العديد من ألعاب المهارات، 
ــال بالمــرح والبهجــة  ــا يحظــى األطف بينم
فــي المنطقــة المخصصــة للــزوار الصغــار 
واالســتماع إلــى أنغــام الموســيقى الرائعــة 

مــع الــدي جــي خــال الشــهر األول. 
ــات  ــي فعالي ــرف ف ــار محت يشــارك صق
االحتفــال بعيد االتحاد الخمســين، ليتمكن 
هــواة التصويــر مــن التقــاط صــور رائعــة 
مــع الصقــر لمــا لــه مــن مكانة خاصــة لدى 

ــعب اإلمارات.  ش
يقدم عرض تســوق واربــح فرصة رائعة 
للمتســوقين للمشــاركة في السحب والفوز 

بســيارة هونــدا أكورد LX ســبورت 2021، 
بمجرد تسوقهم بقيمة 400 درهم في أكثر 

مــن 200 متجر مــن متاجرهم المفضلة. 
ــن  ــد م ــال بالعدي ــة األطف ــز منطق تتمي
األنشــطة الترفيهيــة والحماســية، ليســتمتع 
ــع مفعــم  زوار المــول الصغــار بوقــت رائ
بالبهجة والســرور، يوميًا من الســاعة 4:00 

مســاًء ولغايــة الســاعة 10:00 ليــًا. 
خــال عطــات نهايــة األســبوع واأليــام 
األربعــة األخيــرة مــن عطلــة عيــد االتحــاد 
الخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ســيكون الــزوار علــى موعد مــع الكثير من 
التجــارب الجديــدة الرائعة مثــل فن الحناء 

التقليــدي وفــن الخــط العربي. 
ستشــهد فعاليــات االحتفــال فــي أرابيان 

ســنتر نقلــة نوعيــة، خــال األيــام األربعــة 
األخيــرة مــن احتفــاالت عيــد االتحــاد 
الخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
بمشاركة فرقة رقص العيالة التراثية، لتقدم 
مجموعــة مــن العــروض التراثيــة الرائعــة 
التــي تجســد قيــم وتــراث دولة اإلمــارات. 
باإلضافــة إلــى عــروض الرقــص الخليجي 
التقليــدي المفعم بالبهجة والحيوية، والتي 
كانــت وال تزال تؤديها النســاء في األعراس 

والمناسبات االحتفالية األخرى. 
ــين  ــرى الخمس ــاالت الذك ــوج احتف لتت
لتأســيس الدولــة مــع موكــب عيــد االتحــاد 
الخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
الــذي يضــم عــروض المشــي على الســيقان 

الخشــبية المدهش. 

أعلــن مركــز دبي للســلع المتعددة، عن اســتضافة مؤتمــر دبي للماس 
يــوم 21 فبرايــر 2022 فــي فنــدق أتانتــس النخلــة بدبــي. ويشــارك فــي 
المؤتمــر مجموعــة واســعة مــن الخبــراء المتخصصيــن فــي قطــاع الماس 

لمناقشــة عــدد مــن المواضيــع المهمــة والمتعلقة بمســتقبل القطاع.
ــي مــن  ــي نجحــت بالتعاف ويعــد قطــاع المــاس مــن القطاعــات الت
تداعيــات أزمــة كوفيــد-19، وتســجيل ارتفــاع ملحــوظ فــي مســتويات 
الطلب واألســعار. وتشــمل فعاليات المؤتمر عقد سلسلة جلسات حوارية 
لمناقشــة أســباب هــذا التعافــي، وتســليط الضــوء علــى الطابــع المتغيــر 
لســلوكيات المســتهلكين، والمخاطر والفرص المتاحة أمام شركات الماس 
خــال األعــوام المقبلة، والســبل المتاحة لبناء زخــم إيجابي بهدف تعزيز 

الحضــور القــوي لقطــاع المــاس بأكمله.
وفــي هــذه المناســبة، قــال أحمــد بن ســليِّم، الرئيــس التنفيــذي األول 
والمديــر التنفيــذي لمركــز دبــي للســلع المتعــددة ورئيس مجلــس إدارة 
بورصــة دبــي للمــاس: »لــم يقتصــر أداء قطــاع المــاس العالمــي علــى 
التعافــي مــن تداعيــات األزمــة الصحية فحســب، وإنما شــهد عــودة قوية 
بزخــم متجــدد لتقديــم أداء تجاوز جميــع التوقعات. لقــد بلغت مبيعات 
المجوهــرات فــي الواليــات المتحــدة نحــو 7.3 مليــار دوالر فــي أكتوبــر 
وهــو رقــم قياســي للشــهر، وكمــا بلغــت صــادرات المــاس المصقــول في 
الهنــد أعلــى مســتوى لهــا منــذ أربــع ســنوات خال شــهر نوفمبر، وتشــير 
جميــع المؤشــرات إلــى أداء قــوي للغاية في شــهر ديســمبر. ومن الجدير 
بالذكــر أن بورصــة دبــي للمــاس أيضــًا ســجلت مبيعات قياســية من خال 
المناقصــات التــي أجريــت فيهــا. كمــا نجــح مركز دبــي للســلع المتعددة 
بترســيخ عاقاته المتنامية مع قطاع الماس اإلســرائيلي بهدف دعم تجارة 
الماس اإلقليمية ودعم نمو قطاع تجارة الماس على المســتوى العالمي”.

وأضــاف قائــًا: »بعــد النجــاح الافــت الــذي حققته النســخة الســابقة 
مــن مؤتمــر دبــي للمعــادن الثمينة، والذي شــهد مشــاركة غير مســبوقة؛ 
قمنا بإعداد برنامج مخصص ورفيع المســتوى اســتعداداً الستضافة مؤتمر 
دبــي للمــاس في شــهر فبراير المقبــل. ويعد المؤتمر من أهــم الفعاليات 
فــي القطــاع، حيــث يقــام بمشــاركة نخبــة مــن أشــهر الخبــراء العالميين 
المتخصصيــن بقطاع الماس في دبي لمناقشــة مســتقبل القطــاع، وتعزيز 

حضــور اإلمــارة كمركــز عالمــي رائد فــي القطاع”.
وســُتعقد سلســلة من الجلســات الحوارية والفعاليات رفيعة المستوى 
والمتخصصــة بالقطــاع علــى مــدار أســبوع كامل فــي دبي، وتبــدأ بانعقاد 
اجتماع مجلس الماس العالمي في يوم 20 فبراير المقبل. كما سيستضيف 

مؤتمــر دبــي للمــاس حفل عشــاء خاص لتوزيــع جوائز عالــم المجوهرات 
الــذي تنظمــه شــركة إنفورمــا ماركتــس جوليــري، ويهــدف إلــى تكريــم 
المســاهمات المتميــزة فــي مجــال تطويــر قطــاع المــاس والمجوهــرات 

العالمي.
ويستعد معرض دبي للمجوهرات واألحجار الكريمة والتكنولوجيا في 
نســخته االفتتاحيــة، والتــي تقــام بدعــم من مركــز دبي للســلع المتعددة 
كشــريك رســمي، ألن يصبــح مــن أبــرز المنصات فــي قطــاع المجوهرات 
العالمي، وســوقًا متميزة الكتشــاف المنتجات، وإرســاء العاقات المثمرة 
فــي القطــاع، واالطــاع علــى األفــكار الملهمــة. ويقــام المعــرض بيــن 
يومــي 22-24 فبرايــر المقبــل فــي مركــز دبــي التجاري العالمــي، ويجمع 
تحــت مظلتــه الباعــة والمشــترين للتــداول واستكشــاف الفــرص التجارية 
الجديــدة فــي دبــي. بينمــا يســتضيف بــرج المــاس اجتماعــات رؤســاء 
االتحــاد العالمــي لبورصــات المــاس واالتحــاد الدولــي لمصنعــي المــاس 

فــي يومــي 24 و25 فبرايــر.
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دبي - الوطن

دبي - الوطن

دبي تستضيف ملتقى التأمين الخليجي السابع عشر في 22 فبراير المقبل
تســتضيف دبــي فعاليــات ملتقــى 
عشــر  الســابع  الخليجــي  التأميــن 
صناعــة  “مســتقبل  عنــوان  تحــت 
كورونــا–  جائحــة  بعــد  التأميــن 
ــي  ــك ف ــتجد” وذل ــد 19 المس كوفي
ــة  ــادم وبحضــور نخب ــر الق 22 فبراي
ــن  ــراء التأمي ــؤولين وخب ــن المس م
فــي دولــة اإلمــارات ودول مجلــس 
عربيــة  ودول  الخليجــي  التعــاون 
وممثلوا شــركات ومؤسسات دولية.

الجديــدة  الــدورة  وتكتســب 
ــل  ــي ظ ــرة ف ــة كبي ــى أهمي للملتق
تأثيــرات جائحة كورونــا والتداعيات 
والمعطيــات الجديــدة التــي أفرزتهــا 
الجائحــة علــى قطــاع التأميــن علــى 
والعالميــة  المحليــة  المســتويات 
وبالتالــي ضــرورة وجــود مبــادرات 
ــتوى  ــى المس ــتباقية عل ــط اس وخط
الخليجــي وأيضا العربي تدعم مناعة 
أســواق التأميــن وتعــزز قدراتهــا في 
مواجهــة ايــة تحديــات جديدة خال 
ــة  ــيما مواجه ــة ال س ــرة القادم الفت
واالمــراض  الفيروســات  اخطــار 

ــة. ــارية والمعدي الس
“االســتدامة  موضــوع  ويتصــدر 
الماليــة القتصــادات دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي” أجنــدة الملتقى 
 4 العنــوان  تحــت هــذا  وينــدرج 
موضوعــات رئيســية أولها مؤشــرات 
االســتدامة المالية قبــل وبعد جائحة 
فيــروس كورونــا المســتجد “كوفيــد 
المســتدام  التأميــن  وثانيهــا   “  19
وخطــط التنميــة المســتدامة فــي 
ــرات  ــا مؤش ــن وثالثهم ــاع التأمي قط
اآلثار االقتصادية العالمية واالقليمية 
فيمــا يركــز الموضــوع الرابــع علــى 

لصناعــة  واألداء  النمــو  مؤشــرات 
التأميــن الخليجيــة وعمــا إذا كانــت 

ــت أم ال. تعاف
االهتمــام  موضــوع  ويتصــدر 
ــة  ــتدام أهمي ــن المس بنشــاط التأمي
بالغــة فــي ظــل التطــورات التــي 
شــهدتها وتشــهدها أســواق التأميــن 
وذلــك بهــدف الحــد مــن المخاطــر 
وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء 
األعمــال والمســاهمة فــي مســاعدة 
الحكومات بتعزيز االســتدامة البيئية 
ــز  ــة وتعزي ــة واالقتصادي واالجتماعي
القــدرة لمواجهــة الكــوارث فيمــا 
التــي  التأميــن  شــركات  تســطيع 
تدمــج االســتدامة في أعمالهــا تحفيز 
التدفقات المالية واالســتثمارية على 

المــدى الطويــل.
ــدة الملتقــى ورشــة  وتشــمل اجن
عمــل وحــوار مع بعــض رواد صناعة 
التأميــن يتــم مــن خالهــا اســتعراض 
التاميــن  شــركات  بعــض  تجــارب 
ــف اســتطاعت هــذه  ــة وكي الخليجي
الشــركات تكييف أنشــطتها وتســخير 
مــع  معاماتهــا  فــي  التكنولوجيــا 
األفــراد والشــركات المؤمــن لهم في 
ظــل القيــود والضغــوط المفروضــة 
وهيئــات  الحكومــات  مــن  عليهــا 
الرقابــة لعدم اســتثناء تلــك المخاطر 

مــن وثائــق التأميــن.
“إدارة  موضــوع  يناقــش  كمــا 
المخاطــر فــي ظــل عهــد الــذكاء 
الــذكاء  أهميــة  االصطناعــي” 
االصطناعــي لخدمــة قطــاع التأميــن 
مــن خال رقمــة المعلومات وتحليل 
البيانــات الديمغرافية وتقديم حلول 
ــات  ــي عملي ــة ف ــات افتراضي ومنص

تقييــم المخاطــر واالكتتــاب وتقديــر 
ــة  ــاحة مهم ــر مس ــوية المخاط وتس
ــق  ــى ويتواف ــات الملتق ــي مناقش ف
هــذا الموضــوع مــع تأكيــد وإجمــاع 
الخبــراء والمحلليــن علــى أهميــة 
ــه  ــوم ب ــن ان يق ــذي يمك ــدور ال ال
الذكاء االصطناعي بتقديم المساعدة 
لشــركات التأميــن والوســطاء وحملة 
ــادة  ــث زي ــن حي ــن م ــق التأمي وثائ
الكفــاءة والفعاليــة وســرعة وكفــاءة 
ــات الســيما  ــادل المعلوم وحجــم تب
أن الــذكاء االصطناعــي يمكــن أن 
المشــاكل  لمعظــم  حلــوال  يوفــر 
وخصوصــا  القطــاع  تواجــه  التــي 
ــة التعويضــات والمقاصــة  مــن ناحي
بيــن الشــركات كمــا انــه يســاعد في 
تقييــم الخطــر بطريقة دقيقة وكذلك 
منــع وقــوع األضــرار واالنتهــاء مــن 
ــرع. ــات بشــكل اس ــوية المطالب تس

بالنقــاش  الملتقــى  ويتنــاول 
والتحليــل “الــدروس المســتفادة من 
أزمة جائحــة كورونا” ويندرج تحت 
هــذا العنــوان 3 موضوعات رئيســية 
أولهــا الحلــول المطروحــة لمواجهــة 
أخطــار مســتقبلية مماثلــة للفيــروس 
كإنشاء مجمعات تأمينية متخصصة أو 
صناديــق كارثية فيما يركز الموضوع 
الثاني على دور شــركات التأمين في 
مســاعدة الحكومــات وصنــاع القــرار 
لزيــادة الوعــي التأمينــي ألهميــة 
الــدور الــذي تلعبــه فــي إعــادة بنــاء 
اقتصــادات الــدول بينمــا يتمحــور 
الموضــوع الثالــث حــول دور هيئات 
اإلشــراف والرقابــة فــي دعــم قطــاع 
التأميــن مــن آثــار فيــروس كورونــا 

– كوفيــد 19.وام
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كهرباء ومياه دبي تطلق »لوحة بيانات مستخدم الشاحن األخضر«

ــاه دبــي »  ــاء ومي أطلقــت هيئــة كهرب
لوحــة بيانات مســتخدم الشــاحن األخضر« 
لتســهيل إدارة خدمــات الشــاحن األخضــر 
يمكــن  حيــث  الكهربائيــة،  للمركبــات 
لمتعاملــي الهيئــة المســجلين فــي خدمــة 
المعلومــات  متابعــة  األخضــر  الشــاحن 
ــتهاك بســهولة  ــة بالشــحن واالس المتعلق
ــا  ــة وموقعه ــي للهيئ ــق الذك ــر التطبي عب

ــي. اإللكترون
وتعرض لوحة بيانات المستخدم السجل 
الكامــل للمدفوعــات الخاصــة بالمتعامــل، 
ــتهاك،  ــة االس ــًا يوضــح كمي ــمًا بياني ورس
ومعامــات الشــحن وتواريخهــا، كمــا تتيح 
للمتعامل إدارة بطاقات الشــاحن األخضر، 
وتحديــد موقــع أقــرب محطــة لشــحن 
المركبــات الكهربائية التابعة للهيئة، والتي 
يصــل عددهــا إلــى أكثــر مــن 300 محطــة 
ــاوة  ــي. ع ــارة دب ــاء إم ــي أنح ــة ف موزع
علــى االســتفادة مــن خصومــات حصريــة 
تقدمهــا الهيئــة مــن خــال »متجــر ديــوا«. 
كما تتيح منصة مســتخدم الشاحن األخضر 
للمتعامل إمكانية تســديد فاتورة الشــحن.

ــر،  ــي ســعيد محمــد الطاي وأشــار معال
العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي لهيئة 
كهربــاء وميــاه دبــي، إلى أن تطويــر الهيئة 
المتواصــل لخدمــة »الشــاحن األخضــر 
للمركبــات الكهربائيــة« يصــب فــي إطــار 
جهودهــا لتشــجيع اســتخدام وســائل النقل 
المســتدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية 
والهجينــة، وفــي إطــار مســاعيها لتقديــم 
حلــول مبتكــرة وصديقة للبيئة للمســاهمة 
فــي الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة فــي 
قطــاع النقل والمواصات، وترســيخ مكانة 
دبــي كعاصمــة عالميــة لاقتصــاد األخضــر 

والتنميــة المســتدامة.
وأضــاف معالــي الطايــر: »نعمــل وفــق 

رؤية ســيدي صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبــي، “رعاه 
اهلل”، لتحويــل دبــي إلــى المدينــة األذكــى 
واألســعد في العالم، وتحقيق اســتراتيجية 
دبــي للتنقل األخضر 2030. وتعتبر مبادرة 
»الشــاحن األخضــر للمركبــات الكهربائية« 
نواة ونموذجًا ُيبنى عليه لترسيخ مساهمة 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتحقيق 
التنميــة المســتدامة وبناء اقتصاد تنافســي 
فــي مســتقبل أقــل اعتمــادًا علــى المــوارد 
ــي  ــر تبن ــود األحفــوري عب ــة والوق النفطي
اســتراتيجية تنويــع مصــادر الطاقة، لضمان 
توفيــر بيئــة مســتدامة تمتــاز ببنيــة تحتيــة 

حديثــة وقوية.”
يذكــر أن الهيئــة توفــر خدمة »الشــحن 
للمركبات الكهربائية« التي تتيح للمتعاملين 
للمركبــات  حســابات  يملكــون  الذيــن 
الكهربائيــة لدى الهيئة باإلضافة إلى الزوار 

ــزة  ــن خــال مي ــن )م ــن والدوليي المحليي
»مســتخدم زائــر«( لبــدء شــحن مركباتهــم 
الكهربائية عن طريق مســح رمز االستجابة 
السريعة  QR Code على محطات الشحن 
واتباع الخطوات الموجودة على أجهزتهم. 
ــة خدمــات الشــاحن  ــك أتاحــت الهيئ كذل
األخضر لجميع مالكي المركبات الكهربائية 
عنــد تســجيل مركباتهم لدى هيئــة الطرق 
والمواصــات فــي دبــي، حيث تقــوم هيئة 
كهرباء ومياه دبي بإنشــاء حساب لهم بعد 
تســجيلهم لدى هيئة الطرق والمواصات. 
ويمكن للمتعاملين إنشــاء حساب الشاحن 
األخضــر عبــر موقــع هيئــة كهربــاء وميــاه 
دبــي اإللكترونــي وتطبيقهــا الذكــي أو عن 
طريــق نظــام الــرد الصوتــي التفاعلــي فــي 
مركــز رعايــة المتعاملين ممــا يمكنهم من 
االســتفادة مــن محطــات الشــحن التابعــة 
ــن تســجيل  ــي غضــون ســاعة م ــة ف للهيئ

لمركبة ا

إلدارة وتنظيم الحمالت التسويقية على مستوى اإلمارة 
»غرفة الشارقة« تطلق استراتيجية »عروض الشارقة« 

»اقتصادية الشارقة« تختـتم برنـامجًا تدريبـيًا 
حول »الضبطية القضائية«

74% نمو تجارة دبي مع الهند إلى 67 مليار 
درهم في النصف األول 2021

ــة  ــارة وصناع ــة تج ــت غرف أعلن
الشــارقة،عن إطــاق اســتراتيجية 
ــروض  ــمى »ع ــت مس ــة تح متكامل
الشــارقة« تتضمــن خطــط مبتكــرة 
إلدارة وتنظيــم العروض التســويقية 
ــدار  ــى م ــة عل ــا الغرف ــي تنظمه الت
العــام، وذلــك انطاقــا مــن حرصهــا 
اقتصــاد  تنافســية  تعزيــز  علــى 
إمــارة الشــارقة، وتلبيــة احتياجــات 
القطــاع الخــاص، والمســاهمة فــي 
ــات بشــكل  ــف القطاع ــة مختل تنمي
مســتدام وفي مقدمتها قطاع تجارة 
التجزئــة، إلــى جانب تنشــيط حركة 
المبيعــات واألســواق علــى مســتوى 

مــدن ومناطــق إمــارة الشــارقة.
االســتراتيجية  الخطــة  وتشــمل 
الجديــدة ســتة فعاليــات رئيســية 
كبرى، ســينطلق أولها في الـ15 من 
ديســمبر الجــاري بعــروض الشــارقة 
ــر  ــى 31 يناي للتســوق وتســتمر حت
2022، ومــن العــروض األخرى التي 
ســتنظمها الغرفة خال العام القادم 
“مهرجان رمضان الشارقة، وعروض 
فــي  والعيــد  الشــارقة،  صيــف 
الشارقة، وأيام التخفيضات الكبرى، 

ومهرجــان العــودة للمــدارس”
وأكد عبد العزيز شــطاف مســاعد 
االتصــال  لقطــاع  العــام  المديــر 
واألعمــال فــي غرفــة الشــارقة، أن 
الخطــة الجديــدة التــي أعلنــت عنها 
ــة  ــى إيجــاد مظل ــة تهــدف إل الغرف
جامعــة لكافــة العــروض التســويقية 
لتســهيل  الغرفــة،  تنظمهــا  التــي 
وتنظيــم وإدارة مختلف الفعاليات، 
ــتراتيجية  ــع اس ــى وض ــة إل باإلضاف
تســويقية شــاملة تعمــل علــى إيجاد 
قنــوات تواصــل فّعالــة بيــن مراكــز 

ــى  التســوق والجمهــور للوصــول إل
وتحقيــق  ممكنــة  شــريحة  أكبــر 
ــروض،  ــن الع ــوة م ــدة المرج الفائ
ــارة  ــا إم ــج لمزاي فضــا عــن التروي
الشــارقة الفريــدة التــي تضعهــا فــي 
ــات الســياحية  مصــاف أهــم الوجه
والتجاريــة محليــا وإقليميــا وعالميا.
ــة  ــى أن غرف ــطاف، إل ــت ش ولف
الشــارقة تحــرص دومــا علــى إطاق 
مــن  التــي  والمبــادرات  البرامــج 
شــأنها تنشــيط الحركــة التســويقية 
فــي اإلمارة، وتشــجيع المســتثمرين 
علــى ضــخ المزيد من االســتثمارات 
وتحفيــز العامات التجارية العالمية 
للدخــول إلــى أســواق الشــارقة، 
مؤكــدا أهميــة العــروض التســويقية 
ــة  ــا الغرف ــي تنظمه ــة الت والترويجي
ودورهــا المتنامــي فــي تعزيــز نمــو 
قطــاع التجزئــة بشــكل مســتدام، 
وتنميــة  دعــم  إلــى  باإلضافــة 
األخــرى  الخدميــة  القطاعــات 

ــا. ــادق وغيره ــياحة والفن كالس
مــن جانبــه أوضــح جمــال ســعيد 
االتصــال  إدارة  مديــر  بوزنجــال 

المؤسســي، منســق عــام العــروض، 
أن اســتراتيجية »عــروض الشــارقة« 
الجديدة ســتعمل على تحقيق جملة 
مــن األهداف أهمها االرتقاء بمكانة 
العــروض التســويقية المقدمــة مــن 
ــى  ــي إل ــن اإلطــار المحل ــة م الغرف
اإلطــار اإلقليمــي والعالمــي، فضــا 
عن إطاق حمات وعروض جديدة 
لتغطيــة مختلــف قطاعــات األعمــال 
ــب  ــى جان ــم، إل ــة احتياجاته وتلبي
ــز  ــى مراك ــزوار إل ــداد ال ــادة أع زي
ــى  ــة عل ــال التجاري التســوق والمح
مســتوى اإلمــارة، مــن خــال ابتكار 
األفــكار الترويجية للفعاليات، حيث 
تتضمــن االســتراتجية خطــة إعامية 
شــاملة ومتكاملــة لكافــة العــروض، 
تشــتمل علــى إطــاق تطبيــق ذكــي 
ــع  ــة وموق ــف المحمول ــى الهوات عل
إلكترونــي وحســابات علــى منصات 
ــم  ــة باس ــي كاف ــل االجتماع التواص
لإلعــان  الشــارقة«  »عــروض 
والترويــج عــن الحمــات والعروض 
التســويقية، باإلضافــة إلــى دليــل 
لــكل مــا يهــم جمهــور المتســوقين، 
ومســاعدة تجــار التجزئــة وتســهيل 
مشــاركتهم فــي العــروض وتحديــد 
الفئــات المســتهدفة للعــروض التــي 
ســيقدمونها والترويــج لها من خال 

المواقــع.
اإللكترونــي  الموقــع  وســيوفر 
والتطبيــق الذكي لعروض الشــارقة، 
قاعــدة بيانــات عــن المتســوقين 
التجزئــة  تجــار  منهــا  يســتفيد 
لتحديــد نطــاق حماتهم التســويقية 
ــات  ــتقبال الماحظ ــب اس ــى جان إل
واالقتراحات بهــدف التطوير الدائم 
للعــروض، فضــا عــن وجــود منصــة 
إخبارية لاطاع على آخر األحداث 
ــا. ــي ســيتم تنظيمه ــات الت والفعالي

اختتمت دائرة التنمية االقتصادية 
بالشــارقة وبالتعــاون مــع دائــرة 
بالشــارقة  البشــرية  المــوارد 
مؤخــرا برنامــج الضبطيــة القضائيــة 
بمشــاركة 30 موظفــا مــن الضبــاط 
ــن  ــك ضم ــرة وذل ــن بالدائ التجاريي
ــم  ــز قدراته ــة لتعزي ــود الرامي الجه
وإكســابهم المعــارف الازمــة ألداء 
ــة  ــط القانوني ــق الضواب ــم وف مهامه
ــر  ــي تطوي ــا يســهم ف ــددة بم المح
ــور  ــث تتبل ــال حي ــطة واألعم األنش
مهمــة الضابــط التجــاري فــي التأكد 
الممارســات  جميــع  ســامة  مــن 
االقتصادية في المنشــآت االقتصادية 

ــارة. ــة باإلم العامل
واستعرضت الورشــة التي عقدت 
افتراضيــا اإلجراءات المتبعة لتطبيق 
المعاييــر الصحيحة فــي الرقابة على 
األســواق واالطــاع علــى األســاليب 
ــي يســتخدمها التجــار  ــة الت المختلف

فــي التحايــل على المســتهلك.
صفــة  لمنــح  البرنامــج  ويأتــي 
للضبــاط  القضائيــة  الضبطيــة 
التجارييــن فــي الدائــرة ويســتهدف 

المهــارات  المشــاركين  إكســاب 
ــق  ــن تطبي ــم م ــة لتمكينه المتكامل
المســتحدثات التشــريعية الهادفــة 
ــي  ــة ف ــتدامة التنموي ــق اإلس لتحقي
ــن خــال  ــة م ــق العام إدارة المراف
التطبيــق الصحيــح لمفاهيــم الضبــط 
اإلداري ومبــادئ وأحــكام القانــون.
وقال عبداهلل المحمود مدير إدارة 
الخدمات المســاندة بالدائرة تتضمن 

الخطــط التدريبيــة الســنوية للدائــرة 
عقــد الــدورات التــي تشــمل جميــع 
الجوانب المختلفة للعاملين بالدائرة 
ــة  ــم الوظيفي ــر قدراته ــدف تطوي به
..الفتــا إلــى أن عقــد مثــل هــذه 
ــل  ــز وتأهي ــدف لتعزي ــدورات يه ال
كــوادر الدائــرة الرقابيــة على أســس 
ــة ولتفعيــل دورهــم  ــة وقانوني مهني
واالرتقــاء بالمســتوى الفني والمهني 

للعامليــن فــي شــتى المجــاالت.
وأضاف أن البرنامــج تميز بالدمج 
بيــن التدريــب العملــي والنظري بما 
يســهم فــي تطويــر قــدرات الضبــاط 
التجارييــن وتزويدهــم بالمهــارات 
األساسية لضمان أداء أعمالهم بكفاءة 
والــذي يعــد المهمــة األساســية لهــم 
..مشــيدا بالجهــود المبذولة من قبل 
ــرة المــوارد البشــرية بالشــارقة  دائ
فــي إعداد وتنفيــذ البرامج التدريبية 
المتميــزة لتأهيــل الكــوادر البشــرية 
ــة  ــداث نقل ــي إح ــهم ف ــذي يس وال
نوعيــة فــي تطويــر آليــة العمــل 
وتحســين األداء بمــا ينعكــس بدوره 
علــى جــودة الخدمــات المقدمة.وام

تواصل جمارك دبي اجتماعاتها المكثفة 
مع الجهــات والهيئات الدبلوماســية للدول 
الصديقة والشركاء التجاريين ضمن مبادرة 
» ارتبــاط« التــي أطلقتهــا الدائــرة  لتطوير 
العاقــة مــع الشــركات وقطاعــات األعمال 
األجنبيــة، وزيــادة التبــادل التجــاري ودعم 
مســتوى الخدمــات والتســهيات الجمركية 
ــث  ــار والمســتثمرين ، حي ــة للتج المقدم
نظمــت الدائرة اجتماعًا عبر تقنية االتصال 
المرئــي مــع وفد  اقتصادي وتجاري هندي 
ــح  ــوب مصب ــد محب بحضــور ســعادة أحم
الموانــئ  لمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس 
والجمــارك والمنطقــة الحــرة ، المديــر 
العــام لجمــارك دبــي، و ســعادة الدكتــور 
أمــان بــوري قنصــل عــام جمهوريــة الهند.

ــكر  ــوري الش ــان ب ــور أم ــه الدكت ووج
ــات  ــذه االجتماع ــى ه ــي عل ــارك دب لجم
التــي تخــدم مصلحة الجانبيــن مثمنًا جهود 
الدائرة على الدعم االستثنائي الذي تقدمه 
لتجارنــا ومصدرينــا ورجال األعمــال الذين 
يعيشــون على أرض دولة اإلمــارات مؤكدًا 
علــى دور جمارك دبي فــي تعزيز الروابط 

التجاريــة بيــن اإلمــارات والهند.
وأضاف تظهر مستويات التجارة الثنائية 
بيــن اإلمــارات والهنــد بــوادر انتعــاش 
ــة  ــراءات العالمي ــد أن أدت اإلج ــوي بع ق
االســتثنائية لجائحــة كورونــا إلــى تراجعها 
ــام الماضــي، ونســتطيع  نســبيًا خــال الع
أن نؤكــد أن المحادثــات البنــاءة مــن أجــل 
ــة  ــراكة اقتصادي ــة ش ــى اتفاقي التوصــل إل
ــًا  ــن تتويج ــن الصديقي ــن البلدي ــاملة بي ش
لتاريــخ طويــل مــن العاقــات االقتصاديــة 
والتجاريــة واالســتثمارية مــن شــأنها تعزيز 
العاقــات وتوســيع اإلمكانــات االقتصاديــة 

واالســتثمارية والدخــول فــي حقبة جديدة 
مــن التعــاون االســتراتيجي بيــن البلديــن، 
ومــن المتوقــع أن تــؤدي هــذه االتفاقيــة 
بالتأكيــد إلــى زيــادة التجــارة الثنائيــة فــي 
الســلع إلــى حوالــي 100 مليــار دوالر فــي 
الســنوات الخمس المقبلــة، وفي الخدمات 
ــد  ــا يزي ــار دوالر، م ــي 15 ملي ــى حوال إل
آفــاق الفــرص االقتصاديــة و الوظيفيــة في 
كا البلديــن، ونســتطيع أن نؤكــد هنــا أننا 
رأينــا العديــد مــن رجــال األعمــال الهنــود 
ينتقلــون مــن الهنــد إلــى اإلمــارات إلقامــة 
مقــرات وفروع لشــركاتهم، وإيجاد الفرص 
عبــر دبي كنقطة انطاق لتوســع عملياتهم 
ــا ،  ــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقي ف
أيضًا رأينا بعض الشــركات الناشــئة الهندية 
تأتــي إلــى هنــا وهــم يتطلعــون إلــى دولة 
اإلمــارات كمــكان الختبــار نمــاذج أعمالهم 

قبــل أن ينتقلــوا بهــا إلــى العالميــة.
وأشــار القنصــل العــام لجمهوريــة الهند 
إلــى أن معــرض إكســبو 2020 دبي يحظى 
بأهميــة خاصــة للهنــد، حيــث ألول مــرة 
فــي تاريــخ المعــرض، ســيكون المواطنون 
الهنــود أكبر جنســية ضمــن زوار المعرض. 
وذلــك بفضــل الجاليــة الكبيرة مــن األفراد 
ورجال األعمال الهنود الذين يعيشــون في 
اإلمــارات. باإلضافــة إلى العــدد الكبير من 
الزوار لرجال األعمال والمســؤولين الهنود 
إلــى دبــي خــال األشــهر الســتة المقبلــة. 
نحــن بالطبــع نتوقــع حضــورًا هنديــًا علــى 
أعلــى المســتويات السياســية أيًضــا. فهناك 
العديــد من الوزراء الذين ســيأتون إكســبو 
ــات  ــج الفعالي ــي برنام ــي للمشــاركة ف دب
التــي ينظمهــا جنــاح الهنــد فــي المعرض.

ومن جانبه رحب سعادة أحمد محبوب 
ــعادة  ــة س ــدي برئاس ــد الهن ــح بالوف مصب
القنصــل، مشــيدًا بالتعــاون التجــاري البناء 

مــع الهنــد والتــي تعــد الشــريك التجــاري 
الثانــي لدبــي حيــث ســجلت قيمــة تجــارة 
ــي  ــم ف ــار دره ــد 67 ملي ــع الهن ــي م دب
النصف األول 2021، بنمو 74% مقارنة مع 
نفــس الفتــرة 2020 التي ســجلت 39 مليار 
درهــم، ووزعــت التجــارة بيــن الــواردات 
32 مليــار درهــم، الصــادرات 19 مليــار 
درهــم، إعــادة التصديــر 16 مليــار درهم، 
ومــن أهم البضائع المتبادلة األلماس 20.8 
بقيمــة مليــار درهم، الذهــب بقيمة 10.4 
مليــار درهــم ، منتجات الزيــوت البترولية 
4.3بقيمــة مليار درهــم والهواتف وأجهزة 

االتصــاالت 4 مليــارات درهــم.
ــزات  ــم المنج ــعادته أه ــتعرض س واس
التــي تحققــت خــال العــام 2021 ورؤيــة 
الدائــرة للعــام القادم، موضحــًا أن جمارك 
ــة  ــر نمــاذج فعال دبــي تعمــل علــى تطوي
وخدمــات مبتكــرة لدعــم أعمــال شــركائها 
التجارييــن وخفــض التكلفــة عليهم وكذلك 
تســريع العمليــات التجاريــة مؤكــدًا أن أي 
ــي هــو نجــاح  ــه جمــارك دب نجــاح تحقق
ــيرًا  ــيرتها، مش ــن لمس ــركائها الداعمي لش
ــن  ــن ع ــعادة المتعاملي ــبة س ــى أن نس إل
الخدمــات الذكيــة لجمــارك دبــي وصلــت 
نحــو 98% ، وتحــرص جمــارك دبــي علــى 
تطويــر أنظمــة جمركية رائــدة تعمل على 
مــدار الســاعة 7 أيــام فــي األســبوع مثــل 
نظــام مرســال 2 و نظــام محــرك المخاطــر 
الذكــي ، كما طورت الدائرة نظام اإلفصاح 
المبكــر الذكــي للتســهيل على المســافرين 
القادميــن إلــى الدولــة عبر مطــارات دبي.

وخــال اللقاء تم تقديم عرض توضيحي 
عن برنامج المشــغل االقتصــادي المعتمد، 
ومنصــة التجــارة اإللكترونية عبــر الحدود، 
ودور حمايــة حقــوق الملكيــة الفكرية في 

جمــارك دبي.

الشارقة - الوطن

2.3 مليار درهم تصـرفات العقـارات فـي دبي
بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي 
دائــرة االراضــي واالمــاك فــي دبي 
أكثــر مــن 2.3 مليــار درهــم حيــث 
شــهدت الدائرة أمس  تســجيل 438 
مبايعــة بقيمــة 1.03 مليــار درهــم، 
ــة  ــة لألراضــي بقيم ــا 33 مبايع منه
89.13 مليــون درهــم و405 مبايعة 
للشــقق والفلل بقيمة 937.4 مليون 

درهم. 
مبايعــات  أهــم  جــاءت  وقــد 
ــم  ــون دره ــة 5 ملي األراضــي بقيم
ــا  ــا 5 تليه ــة وادي الصف ــي منطق ف
مبايعــة بقيمــة 4 مليــون درهــم في 
ــا  ــى تليه ــي األول ــل عل ــة جب منطق
مبايعــة بقيمــة 4 مليــون درهــم في 

ــى.  ــي األول ــل عل ــة جب منطق
وقــد تصــدرت منطقــة جبــل علي 
األولــى المناطــق مــن حيــث عــدد 
ــة  ــجلت 14 مبايع ــات إذ س المبايع
بقيمــة 48 مليــون درهــم وتلتهــا 
منطقة اليفره 2 بتســجيلها 7 مبايعة 
بقيمــة 10 مليــون درهــم وثالثة في 
الحبيــة الثالثــة بتســجيلها 4 مبايعــة 

بقيمــة 9 مليــون درهــم. 
أمــا فيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات 
الشــقق والفلــل فقــد جــاءت مبايعة 
بقيمــة 25 مليــون درهــم بمنطقــة 
نخلــة جميــرا كأهــم المبايعات تلتها 
ــم  ــون دره ــة 22 ملي ــة بقيم مبايع

فــي منطقــة جميــرا الثانيــه وأخيــرا 
ــم  ــون دره ــة 21 ملي ــة بقيم مبايع

فــي منطقــة بــرج خليفــة. 
ــج  ــة الخلي ــدرت منطق ــد تص وق
التجــارى المناطــق مــن حيــث عــدد 
مبايعات الشــقق والفلل إذ ســجلت 
82 مبايعة بقيمة 103 مليون درهم 
الرابعــة  الحبيــه  منطقــة  وتلتهــا 
بتســجيلها 54 مبايعــة بقيمــة 90 
مليــون درهــم وثالثــة فــي اليايــس 
2 بتســجيلها 34 مبايعــة بقيمــة 61 

مليــون درهــم. 
وســجلت الرهونــات قيمة قدرها 

1.25 مليار درهم منها 13 رهونات 
أراضي بقيمة 239.63 مليون درهم 
و65 رهونــات فلــل وشــقق بقيمــة 
ــا  ــم، وكان أهمه ــار دره 1.01 ملي
بمنطقــة الورقــاء الرابعــه بقيمــة 
568 مليــون درهــم وأخــري فــي 
منطقــة البرشــاء االولــى بقيمة 210 

مليــون درهــم. 
واما الهبات فقد شــهدت تســجيل 
20 هبــة بقيمــة 29.5 مليــون درهم 
كان أهمهــا بمنطقــة الجداف بقيمة 
10 مليون درهم وأخري في منطقة 
بــرج خليفــة بقيمة 6 مليون درهم. 
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Hub71 و»سبير« يدمجان منظومتي التكنولوجيا في 
اإلمارات وروسيا لتعزيز التبادل التكنولوجي العالمي

اإلمارات ضمن الـ5 الكبار عالميًا في تحقيق »العمل الالئق ونمو االقتصاد«

أنشطة ترفيهية لألطفال وعروض تراثية إماراتية 
»أرابيان سنتر مول« يحتفل بإرث اإلمارات في اليوبيل الذهبي

»دبي للسلع المتعددة« يستضيف مؤتمر دبي للماس 
بدورته الجديدة في فبراير 2022

وقعــت Hub71، منظومــة التكنولوجيا 
العالميــة فــي أبوظبــي، شــراكة جديدة مع 
»ســبير،« أكبــر بنــك تجــاري فــي روســيا، 
لتقديــم خدمــات ألكثــر مــن 100 مليــون 
عميــل وقرابــة مليون شــركة، وإحدى أكبر 
المنظومــات الرقميــة التي تجمــع أكثر من 
60 شــركة عاملــة فــي مختلــف القطاعات.
وشــركات  مؤسســات  وستســتفيد 
والمشــاريع  الناشــئة  التكنولوجيــا 
والمســتثمرون فــي اإلمــارات وروســيا من 
الشــراكة الجديــدة التي تســعى إلى إنشــاء 
جســر تكنولوجــي بين الســوقين وتســهيل 
الوصــول إلى األســواق وتعزيــز اإلمكانيات 
التجاريــة للشــركات القائمــة علــى االبتكار 

ــد. ــى المــدى البعي عل
وتضاعفــت االســتثمارات في الشــركات 
الناشــئة الروســية فــي النصــف األول مــن 
عــام 2021 ثــاث مرات وتجــاوزت المليار 
دوالر لتسّجل رقمًا قياسيًا. ويوّسع »سبير« 
الــذي يتخــذ من موســكو مقــرًا له نشــاطه 
في مجــال التكنولوجيا واالبتــكار العالمي، 
حيــث يطلــق عــددًا مــن المبــادرات فــي 
ــن  ــال الطموحي ــم رواد األعم ــال تعلي مج
ودعــم مؤسســات التكنولوجيــا ..ومــن 
ــريع  ــج تس ــدة برنام ــاريعه الرائ ــن مش بي
ــق  ــذي أطل ــي Sber500 ال ــال الدول األعم
عام 2018 وكان ثمرة تعاون بين »ســبير« 
ــن  وStartups 500/ Global 500/ وُيمكِّ
البرنامج الشــركات الناشــئة مــن العمل مع 
ــة  مرشــدي وادي الســيليكون لمــدة ثماني
أســابيع ويعتبــر الخريجــون ناجحيــن فــي 

األســواق الروســية واألجنبيــة.
وتخــّول االتفاقيــة الشــركات المشــاركة 
في برنامج Sber500 الوصول إلى منظومة 
ــي  ــي ف ــي أبوظب ــة ف ــا العالمي التكنولوجي
Hub71 واالســتفادة مــن شــركائها مــن 
الشــركات والحكومــات والبرامــج التــي 
تســهل الحصول علــى التمويــل والصفقات 
ــر  ــوق أكث ــذ س ــال منف ــن خ ــة م التجاري
فعاليــة ..كما ســتتمكن الشــركات الناشــئة 

ــى مجتمــع  فــي Hub71 مــن الوصــول إل
»ســبير« وبرامجه المتعــددة ومن الدخول 
إلى الســوق الروسي ..وســيتعاون »سبير« 
وHub71 في تحديد فرص تعاون شــركات 
التكنولوجيــا الناشــئة مــع أبرز المؤسســات 
الشــريكة في روســيا واإلمــارات، بما يعود 

بالفائــدة علــى الطرفيــن.
وتعليقًا على الشراكة، قال بدر العلماء، 
 :Hub71لـــ باإلنابــة  التنفيــذي  الرئيــس 
ــا  ــبير« هدفن ــع »س ــراكتنا م ــس ش “تعك
المشــترك بتســريع الحلــول التــي تعتمــد 
علــى التكنولوجيــا وســد الفجــوة القائمــة 
بيــن الســوقين اللذيــن يتميــزان بنموهمــا 
 Hub71 المرتفع فقد بات بإمكان مؤسسي
الوصــول إلى ســوق التكنولوجيــا واالبتكار 
المزدهــر في روســيا، حيث تتوفر مواهب 
الفتة وســوق مربح لاســتثمار فــي األفكار 
التكنولوجيــة المؤثرة ..ونتوقع أن تتواصل 
أبــرز الشــركات الناشــئة فــي روســيا مــن 
الفئــة A إلى C+ مباشــرًة مــع المبتكرين 
ــي  ــق االســتثمارية ف والشــركات والصنادي
ــط فــي  ــي ..وستســهم هــذه الرواب أبوظب
تعزيــز اإلمكانيــات التجاريــة للشــركات 

الناشــئة الروســية وقدرتهــا علــى الحصــول 
علــى صفقــات مهمــة وتمكين المؤسســين 
مــن إنتاج ابتــكارات واســعة النطاق ضمن 
البيئــة التنظيميــة المفتوحــة والمرنــة التي 

توفرهــا دولــة اإلمــارات”.
مــن جهته، قــال أناتولي بوبــوف، نائب 
رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي »ســبير«: 
»توفر Hub71 للشركات المبتكرة العاملة 
في أي قطاع إمكانية الوصول إلى األسواق 
ــركائها  ــبكة ش ــال وش ــة ورأس الم العالمي
الواســعة بدعــم مــن حكومــة أبوظبــي 
وشــركة مبادلــة لاســتثمار ..وسنســعى 
لتعزيــز التعــاون مــع Hub71 بمــا يعــود 
بالمنفعــة علــى أبــرز الشــركات الروســية 
الناشــئة ..فنحن نمّد جسرًا تكنولوجيًا بين 
اقتصــاد الدولتيــن خدمــًة لاتحاد الروســي 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ..كمــا 
نعتــزم تطويــر عملياتنــا في ســوق الشــرق 
 Sberinvest األوســط بالتعــاون مع شــركة
الشــرق األوســط المحدودة التابعة لنا في 
ــي ســتصبح شــريكًا رئيســيًا  ــي والت أبوظب
ــيا  ــن روس ــتثمارية بي ــات االس ــي الصفق ف

والشــرق األوســط”.وام

حجــزت اإلمــارات موقعها ضمــن الخمس 
األوائــل عالميــا فــي 18 مؤشــرا تقيــس مــدى 
التقدم في تحقيق الهدف الثامن من أهداف 
ــو  ــق ونم ــل الائ ــة المســتدامة )العم التنمي
االقتصاد(، وتضمنت المؤشرات تصدر الدولة 
العالم في 6 مؤشرات مرتبطة بذات الهدف.
ــز  ــراه المرك ــذي أج ــد ال وبحســب الرص
االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء فقد تصدرت 
الدولــة العالم في المؤشــرات التالية: مؤشــر 
ــر  ــن تقري ــن ضم ــن المختصي ــار المديري كب
المواهــب العالميــة، ومؤشــر قــدرة الدولــة 
على اســتقطاب المواهب ضمن تقرير مؤشر 
االزدهــار، ومؤشــر توافــر العمالــة الماهــرة، 
ومؤشــر ريادة األعمال، ومؤشر قلة النزاعات 
العماليــة، إلــى جانــب مؤشــر قلــة تكاليــف 
تعويــض إنهاء خدمــات العامل والتي صدرت 
ضمــن الكتــاب الســنوي للتنافســية العالمية، 
وذلك استنادًا إلى تقارير كبريات المرجعيات 
الدوليــة المعنيــة مثــل المنتــدى االقتصــادي 
العالمــي، والمعهد الدولــي للتنمية اإلدارية، 
ومعهد »ليجاتيــم«، والمعهد األوربي إلدارة 

األعمال »إنســياد”.
وحققــت اإلمــارات المركــز الثانــي عالميا 
فــي 4 مؤشــرات تضمنت مؤشــر تنوع القوى 
العاملة ضمن تقرير التنافســية العالمية 4.0، 
ومؤشر انخفاض البطالة، ومؤشر نسبة القوى 
العاملــة، وفقــًا للكتــاب الســنوي للتنافســية، 
إضافــة إلــى مؤشــر توافــر الخبــرات العالمية 

ضمــن الكتاب الســنوي للتنافســية الرقمية.
وحلت اإلمارات في المركز الثالث عالميا 
فــي كل مــن مؤشــر معــدل التوظيــف ضمــن 
الكتاب الســنوي للتنافســية الرقمية، ومؤشــر 
القوى العاملة الحاصلين على التعليم الثانوي 
ضمــن تقريــر تنافســية المواهــب العالمــي، 
ــي  ــا ف ــع عالمي ــز الراب ــت المرك ــا حقق فيم
كل مــن مؤشــر الرواتــب واإلنتاجيــة ضمــن 
تقريــر التنافســية العالميــة 4.0، ومؤشــر 
جــودة تشــريعات البطالــة، ومؤشــر اللوائــح 
ــاب الســنوي  ــة للعمــل ضمــن الكت التنظيمي

للتنافســية العالميــة.
وجــاءت االمــارات فــي المركــز الخامــس 
عالميــا فــي مؤشــر ســهولة توظيــف العمالــة 
األجنبيــة ضمــن تقريــر التنافســية العالميــة 
ــة  ــي المهن ــب ف ــدة التدري ــر م 4.0، ومؤش
ضمــن الكتــاب الســنوي للتنافســية العالمية، 
ومؤشر إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير 
ــر  ــن تقري ــال ضم ــل األعم ــن قب ــول م المم

مؤشــر االبتــكار العالمــي.
وحققــت دولــة اإلمــارات خــال العقــود 
الماضية معدالت عالية من النمو واالســتقرار 
االقتصادي، مما أدى إلى خلق وظائف بشكل 
واســع للعمالــة المحليــة واألجنبيــة، وجاءت 
اإلمــارات فــي المركز الثاني عالميــًا بين أكبر 
الــدول المصــدرة للتحويــات الماليــة خــال 
عــام 2020، وذلك بحســب تقريــر التحويات 

والتنميــة الصــادر عن البنــك الدولي.
وأفاد التقرير الســنوي لعام 2020 مصرف 

ــأن  ــة المتحــدة المركــزي ب اإلمــارات العربي
ــات الشــخصية الصــادرة مــن  قيمــة التحوي
الدولة عام 2020 بلغت 156.8 مليار درهم، 
والتــي شــملت ما حوله العاملــون في الدولة 
إلــى بلدانهــم األصليــة، حيــث اســتفادت من 
األمــوال المحولــة العديــد مــن المجتمعــات 
ممــا أســهم فــي رفــع مســتوى المعيشــة في 

الدول المســتفيدة.
وتتولى وزارة الموارد البشــرية والتوطين 
اإلشــراف على تنظيم العاقــات بين أصحاب 
العمــل والعامليــن، بهــدف المحافظــة علــى 
حقــوق العمالــة الوافــدة في القطــاع الخاص 

فــي الدولة.
وخــال الســنوات القليلــة الماضيــة بذلت 
دولة اإلمارات جهودًا كبيرة لتطوير القوانين 
والسياســات المتعلقــة بالعمــل والعمــال، 
وعملــت علــى رفع مســتوى الوعي لتحســين 
ظــروف العمــل للعامليــن في كافــة قطاعات 

العمــل فــي الدولة.
وتســعى دولة اإلمارات ألن تكون عاصمة 
اقتصادية وسياحية وتجارية ألكثر من ملياري 
شــخص من خــال االنتقال إلــى اقتصاد مبني 

على المعرفة واالبتكار والبحث والتطوير.
وتكللــت جهــود الدولــة بانعقــاد إكســبو 
2020 دبــي كأكبر حدث اقتصادي في العالم 
ــم  ــون أعظ ــة، وليك ــى أرض الدول ــام عل يق
مــا قدمــه إكســبو للعالــم علــى مــّر دوراتــه 
كلهــا، ووفقــًا لنتائج دراســة األثــر االقتصادي 
إلكســبو 2020 دبــي، التــي أجرتهــا إرنســت 
آنــد يونــج المتخصصــة فــي مجــال التدقيــق 
واالستشــارات الماليــة، يتوقــع أن يكــون لــه 
ــف  ــق الوظائ ــة خل ــى عملي ــر عل ــر كبي تأثي
بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، حيــث توقعت 
الدراســة أن يدعــم إكســبو 2020 دبــي خال 
فتــرة انعقــاده نحــو 94،400 وظيفــة بــدوام 
ــة  ــال المتعلق ــطة واألعم ــي األنش ــل ف كام

بالحــدث العالمــي.
وأطلقــت اإلمارات العديد من المبادرات 
ــق الهــدف  ــا نحــو تحقي ــي تعــزز تقدمه الت
الثامن من اهداف التنمية المســتدامة )عمل 

الئــق ونمو اقتصادي( وفــي مقدمتها مبادرة 
»منصة ســوق العمــل االفتراضية« - الحائزة 
علــى جائــزة األفــكار البريطانيــة 2020 عــن 
فئــة االبتــكار فــي األزمــات، والتــي أطلقتهــا 
وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن في إطار 
البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل 
لمواجهــة تحديــات التوظيــف خــال فتــرة 

جائحــة كوفيد-19.
ــة  ــز مرون ــي تعزي ــة ف ــهمت المنص وأس
االنتقــال وتخفيــف األعبــاء التشــغيلية عــن 
ــي  ــض ف ــا فائ ــد لديه ــي يوج ــآت الت المنش
أعــداد العمالــة غيــر المواطنــة، مــن خــال 
تســجيل بيانــات هــؤالء العمــال فــي الموقع 
 ،careers.mohre.gov.ae اإللكتروني للمنصة
وهــو األمــر الذي أســهم في دعــم احتياجات 
ــي  ــة ف ــة الداخلي ــن العمال ســوق العمــل م
ــن خــارج نتيجــة  ــف االســتقدام م ظــل وق
لإلجــراءات االحترازيــة للحــد والوقايــة مــن 

فيــروس »كورنــا« المســتجد.
فــي إطــار جهودهــا اإلنســانية، أطلقــت 
وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن »مبادرة 
اإلجــازة المبكــرة« عــام 2020 بالتعــاون مع 
جهــات اتحاديــة أخــرى، وســمحت المبادرة 
ــي القطــاع  ــن ف ــن العاملي ــع الموظفي لجمي
الخــاص بالعــودة مؤقتًا إلــى بلدانهم األصلية 
خــال الوقــت الــذي كانــت فيــه اإلجــراءات 

االحترازيــة لكوفيــد-19 ســارية.
وحــددت الــوزارة 5 إجــراءات يتعيــن 
علــى الشــركات الخاصة االلتــزام بها لطلبات 
اإلجــازة المبكــرة، تمثلــت فــي أن يوقع كا 
الطرفيــن علــى النمــوذج المؤقــت اإلضافــي 
لعقــد العمــل ويجــب تحديــد مــدة اإلجازة، 
وأن يحجــز أصحــاب العمــل تذاكــر ذهــاب 
ــة  ــتمر العاق ــن، وان تس ــودة للموظفي وع
التعاقديــة بيــن الموظــف وصاحــب العمــل 
حيــث تعتبــر اإلجــازة المبكــرة إجــازة غيــر 
مدفوعــة األجــر بشــرط الحفاظ علــى جميع 
استحقاقات العمال وفقًا لقانون العمل، وأن 
تنتهــي اإلجازة بعد انتهــاء الفترة االحتياطية 

وعــودة الموظــف إلــى اإلمــارات.وام

احتفلوا باليوبيل الذهبي لذكرى تأسيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في أرابيان 
سنتر مول الخوانيج، بالتزامن مع احتفاالت 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمــرور 
ــة  ــا العظيم ــى إنجازاته ــام عل ــين ع خمس
عــام  للخمســين  اســتعداداتها  وانطــاق 

القادمة.
ســيكون زوار المــول علــى موعــد مــع 
الكثيــر مــن العــروض والفعاليــات الرائعــة 
اعتبــارًا مــن 3 نوفمبــر ولغايــة 3 ديســمبر. 
تجربة فريدة بانتظار عشــاق المأكوالت 
لتــذوق مجموعــة كبيــرة مــن األطبــاق 
اللذيــذة مــن أشــهر المطابــخ العالميــة في 
عربــات الطعــام ضمــن فعاليــات مهرجــان 
المأكــوالت فــي الهــواء الطلــق إبتــداًء مــن 
10 نوفمبــر 2021 لمــدة شــهرين. أثنــاء 
االســتمتاع بتنــاول الوجبــات الشــهية فــي 
المنطقــة المخصصة، ســيتاح للــزوار فرصة 
لاشــتراك في العديد من ألعاب المهارات، 
ــال بالمــرح والبهجــة  ــا يحظــى األطف بينم
فــي المنطقــة المخصصــة للــزوار الصغــار 
واالســتماع إلــى أنغــام الموســيقى الرائعــة 

مــع الــدي جــي خــال الشــهر األول. 
ــات  ــي فعالي ــرف ف ــار محت يشــارك صق
االحتفــال بعيد االتحاد الخمســين، ليتمكن 
هــواة التصويــر مــن التقــاط صــور رائعــة 
مــع الصقــر لمــا لــه مــن مكانة خاصــة لدى 

ــعب اإلمارات.  ش
يقدم عرض تســوق واربــح فرصة رائعة 
للمتســوقين للمشــاركة في السحب والفوز 

بســيارة هونــدا أكورد LX ســبورت 2021، 
بمجرد تسوقهم بقيمة 400 درهم في أكثر 

مــن 200 متجر مــن متاجرهم المفضلة. 
ــن  ــد م ــال بالعدي ــة األطف ــز منطق تتمي
األنشــطة الترفيهيــة والحماســية، ليســتمتع 
ــع مفعــم  زوار المــول الصغــار بوقــت رائ
بالبهجة والســرور، يوميًا من الســاعة 4:00 

مســاًء ولغايــة الســاعة 10:00 ليــًا. 
خــال عطــات نهايــة األســبوع واأليــام 
األربعــة األخيــرة مــن عطلــة عيــد االتحــاد 
الخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ســيكون الــزوار علــى موعد مــع الكثير من 
التجــارب الجديــدة الرائعة مثــل فن الحناء 

التقليــدي وفــن الخــط العربي. 
ستشــهد فعاليــات االحتفــال فــي أرابيان 

ســنتر نقلــة نوعيــة، خــال األيــام األربعــة 
األخيــرة مــن احتفــاالت عيــد االتحــاد 
الخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
بمشاركة فرقة رقص العيالة التراثية، لتقدم 
مجموعــة مــن العــروض التراثيــة الرائعــة 
التــي تجســد قيــم وتــراث دولة اإلمــارات. 
باإلضافــة إلــى عــروض الرقــص الخليجي 
التقليــدي المفعم بالبهجة والحيوية، والتي 
كانــت وال تزال تؤديها النســاء في األعراس 

والمناسبات االحتفالية األخرى. 
ــين  ــرى الخمس ــاالت الذك ــوج احتف لتت
لتأســيس الدولــة مــع موكــب عيــد االتحــاد 
الخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
الــذي يضــم عــروض المشــي على الســيقان 

الخشــبية المدهش. 

أعلــن مركــز دبي للســلع المتعددة، عن اســتضافة مؤتمــر دبي للماس 
يــوم 21 فبرايــر 2022 فــي فنــدق أتانتــس النخلــة بدبــي. ويشــارك فــي 
المؤتمــر مجموعــة واســعة مــن الخبــراء المتخصصيــن فــي قطــاع الماس 

لمناقشــة عــدد مــن المواضيــع المهمــة والمتعلقة بمســتقبل القطاع.
ــي مــن  ــي نجحــت بالتعاف ويعــد قطــاع المــاس مــن القطاعــات الت
تداعيــات أزمــة كوفيــد-19، وتســجيل ارتفــاع ملحــوظ فــي مســتويات 
الطلب واألســعار. وتشــمل فعاليات المؤتمر عقد سلسلة جلسات حوارية 
لمناقشــة أســباب هــذا التعافــي، وتســليط الضــوء علــى الطابــع المتغيــر 
لســلوكيات المســتهلكين، والمخاطر والفرص المتاحة أمام شركات الماس 
خــال األعــوام المقبلة، والســبل المتاحة لبناء زخــم إيجابي بهدف تعزيز 

الحضــور القــوي لقطــاع المــاس بأكمله.
وفــي هــذه المناســبة، قــال أحمــد بن ســليِّم، الرئيــس التنفيــذي األول 
والمديــر التنفيــذي لمركــز دبــي للســلع المتعــددة ورئيس مجلــس إدارة 
بورصــة دبــي للمــاس: »لــم يقتصــر أداء قطــاع المــاس العالمــي علــى 
التعافــي مــن تداعيــات األزمــة الصحية فحســب، وإنما شــهد عــودة قوية 
بزخــم متجــدد لتقديــم أداء تجاوز جميــع التوقعات. لقــد بلغت مبيعات 
المجوهــرات فــي الواليــات المتحــدة نحــو 7.3 مليــار دوالر فــي أكتوبــر 
وهــو رقــم قياســي للشــهر، وكمــا بلغــت صــادرات المــاس المصقــول في 
الهنــد أعلــى مســتوى لهــا منــذ أربــع ســنوات خال شــهر نوفمبر، وتشــير 
جميــع المؤشــرات إلــى أداء قــوي للغاية في شــهر ديســمبر. ومن الجدير 
بالذكــر أن بورصــة دبــي للمــاس أيضــًا ســجلت مبيعات قياســية من خال 
المناقصــات التــي أجريــت فيهــا. كمــا نجــح مركز دبــي للســلع المتعددة 
بترســيخ عاقاته المتنامية مع قطاع الماس اإلســرائيلي بهدف دعم تجارة 
الماس اإلقليمية ودعم نمو قطاع تجارة الماس على المســتوى العالمي”.
وأضــاف قائــًا: »بعــد النجــاح الافــت الــذي حققته النســخة الســابقة 
مــن مؤتمــر دبــي للمعــادن الثمينة، والذي شــهد مشــاركة غير مســبوقة؛ 
قمنا بإعداد برنامج مخصص ورفيع المســتوى اســتعداداً الستضافة مؤتمر 
دبــي للمــاس في شــهر فبراير المقبــل. ويعد المؤتمر من أهــم الفعاليات 
فــي القطــاع، حيــث يقــام بمشــاركة نخبــة مــن أشــهر الخبــراء العالميين 
المتخصصيــن بقطاع الماس في دبي لمناقشــة مســتقبل القطــاع، وتعزيز 

حضــور اإلمــارة كمركــز عالمــي رائد فــي القطاع”.
وســُتعقد سلســلة من الجلســات الحوارية والفعاليات رفيعة المستوى 
والمتخصصــة بالقطــاع علــى مــدار أســبوع كامل فــي دبي، وتبــدأ بانعقاد 
اجتماع مجلس الماس العالمي في يوم 20 فبراير المقبل. كما سيستضيف 

مؤتمــر دبــي للمــاس حفل عشــاء خاص لتوزيــع جوائز عالــم المجوهرات 
الــذي تنظمــه شــركة إنفورمــا ماركتــس جوليــري، ويهــدف إلــى تكريــم 
المســاهمات المتميــزة فــي مجــال تطويــر قطــاع المــاس والمجوهــرات 

العالمي.
ويستعد معرض دبي للمجوهرات واألحجار الكريمة والتكنولوجيا في 
نســخته االفتتاحيــة، والتــي تقــام بدعــم من مركــز دبي للســلع المتعددة 
كشــريك رســمي، ألن يصبــح مــن أبــرز المنصات فــي قطــاع المجوهرات 
العالمي، وســوقًا متميزة الكتشــاف المنتجات، وإرســاء العاقات المثمرة 
فــي القطــاع، واالطــاع علــى األفــكار الملهمــة. ويقــام المعــرض بيــن 
يومــي 22-24 فبرايــر المقبــل فــي مركــز دبــي التجاري العالمــي، ويجمع 
تحــت مظلتــه الباعــة والمشــترين للتــداول واستكشــاف الفــرص التجارية 
الجديــدة فــي دبــي. بينمــا يســتضيف بــرج المــاس اجتماعــات رؤســاء 
االتحــاد العالمــي لبورصــات المــاس واالتحــاد الدولــي لمصنعــي المــاس 

فــي يومــي 24 و25 فبرايــر.
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دبي - الوطن

دبي - الوطن

دبي تستضيف ملتقى التأمين الخليجي السابع عشر في 22 فبراير المقبل
تســتضيف دبــي فعاليــات ملتقــى 
عشــر  الســابع  الخليجــي  التأميــن 
صناعــة  “مســتقبل  عنــوان  تحــت 
كورونــا–  جائحــة  بعــد  التأميــن 
ــي  ــك ف ــتجد” وذل ــد 19 المس كوفي
ــة  ــادم وبحضــور نخب ــر الق 22 فبراي
ــن  ــراء التأمي ــؤولين وخب ــن المس م
فــي دولــة اإلمــارات ودول مجلــس 
عربيــة  ودول  الخليجــي  التعــاون 
وممثلوا شــركات ومؤسسات دولية.
الجديــدة  الــدورة  وتكتســب 
ــل  ــي ظ ــرة ف ــة كبي ــى أهمي للملتق
تأثيــرات جائحة كورونــا والتداعيات 
والمعطيــات الجديــدة التــي أفرزتهــا 
الجائحــة علــى قطــاع التأميــن علــى 
والعالميــة  المحليــة  المســتويات 
وبالتالــي ضــرورة وجــود مبــادرات 
ــتوى  ــى المس ــتباقية عل ــط اس وخط
الخليجــي وأيضا العربي تدعم مناعة 
أســواق التأميــن وتعــزز قدراتهــا في 
مواجهــة ايــة تحديــات جديدة خال 
ــة  ــيما مواجه ــة ال س ــرة القادم الفت
واالمــراض  الفيروســات  اخطــار 

ــة. ــارية والمعدي الس
“االســتدامة  موضــوع  ويتصــدر 
الماليــة القتصــادات دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي” أجنــدة الملتقى 
 4 العنــوان  تحــت هــذا  وينــدرج 
موضوعــات رئيســية أولها مؤشــرات 
االســتدامة المالية قبــل وبعد جائحة 
فيــروس كورونــا المســتجد “كوفيــد 
المســتدام  التأميــن  وثانيهــا   “  19
وخطــط التنميــة المســتدامة فــي 
ــرات  ــا مؤش ــن وثالثهم ــاع التأمي قط
اآلثار االقتصادية العالمية واالقليمية 
فيمــا يركــز الموضــوع الرابــع علــى 

لصناعــة  واألداء  النمــو  مؤشــرات 
التأميــن الخليجيــة وعمــا إذا كانــت 

ــت أم ال. تعاف
االهتمــام  موضــوع  ويتصــدر 
ــة  ــتدام أهمي ــن المس بنشــاط التأمي
بالغــة فــي ظــل التطــورات التــي 
شــهدتها وتشــهدها أســواق التأميــن 
وذلــك بهــدف الحــد مــن المخاطــر 
وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء 
األعمــال والمســاهمة فــي مســاعدة 
الحكومات بتعزيز االســتدامة البيئية 
ــز  ــة وتعزي ــة واالقتصادي واالجتماعي
القــدرة لمواجهــة الكــوارث فيمــا 
التــي  التأميــن  شــركات  تســطيع 
تدمــج االســتدامة في أعمالهــا تحفيز 
التدفقات المالية واالســتثمارية على 

المــدى الطويــل.
ــدة الملتقــى ورشــة  وتشــمل اجن
عمــل وحــوار مع بعــض رواد صناعة 
التأميــن يتــم مــن خالهــا اســتعراض 
التاميــن  شــركات  بعــض  تجــارب 
ــف اســتطاعت هــذه  ــة وكي الخليجي
الشــركات تكييف أنشــطتها وتســخير 
مــع  معاماتهــا  فــي  التكنولوجيــا 
األفــراد والشــركات المؤمــن لهم في 
ظــل القيــود والضغــوط المفروضــة 
وهيئــات  الحكومــات  مــن  عليهــا 
الرقابــة لعدم اســتثناء تلــك المخاطر 

مــن وثائــق التأميــن.
“إدارة  موضــوع  يناقــش  كمــا 
المخاطــر فــي ظــل عهــد الــذكاء 
الــذكاء  أهميــة  االصطناعــي” 
االصطناعــي لخدمــة قطــاع التأميــن 
مــن خال رقمــة المعلومات وتحليل 
البيانــات الديمغرافية وتقديم حلول 
ــات  ــي عملي ــة ف ــات افتراضي ومنص

تقييــم المخاطــر واالكتتــاب وتقديــر 
ــة  ــاحة مهم ــر مس ــوية المخاط وتس
ــق  ــى ويتواف ــات الملتق ــي مناقش ف
هــذا الموضــوع مــع تأكيــد وإجمــاع 
الخبــراء والمحلليــن علــى أهميــة 
ــه  ــوم ب ــن ان يق ــذي يمك ــدور ال ال
الذكاء االصطناعي بتقديم المساعدة 
لشــركات التأميــن والوســطاء وحملة 
ــادة  ــث زي ــن حي ــن م ــق التأمي وثائ
الكفــاءة والفعاليــة وســرعة وكفــاءة 
ــات الســيما  ــادل المعلوم وحجــم تب
أن الــذكاء االصطناعــي يمكــن أن 
المشــاكل  لمعظــم  حلــوال  يوفــر 
وخصوصــا  القطــاع  تواجــه  التــي 
ــة التعويضــات والمقاصــة  مــن ناحي
بيــن الشــركات كمــا انــه يســاعد في 
تقييــم الخطــر بطريقة دقيقة وكذلك 
منــع وقــوع األضــرار واالنتهــاء مــن 
ــرع. ــات بشــكل اس ــوية المطالب تس

بالنقــاش  الملتقــى  ويتنــاول 
والتحليــل “الــدروس المســتفادة من 
أزمة جائحــة كورونا” ويندرج تحت 
هــذا العنــوان 3 موضوعات رئيســية 
أولهــا الحلــول المطروحــة لمواجهــة 
أخطــار مســتقبلية مماثلــة للفيــروس 
كإنشاء مجمعات تأمينية متخصصة أو 
صناديــق كارثية فيما يركز الموضوع 
الثاني على دور شــركات التأمين في 
مســاعدة الحكومــات وصنــاع القــرار 
لزيــادة الوعــي التأمينــي ألهميــة 
الــدور الــذي تلعبــه فــي إعــادة بنــاء 
اقتصــادات الــدول بينمــا يتمحــور 
الموضــوع الثالــث حــول دور هيئات 
اإلشــراف والرقابــة فــي دعــم قطــاع 
التأميــن مــن آثــار فيــروس كورونــا 

– كوفيــد 19.وام
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كهرباء ومياه دبي تطلق »لوحة بيانات مستخدم الشاحن األخضر«

ــاه دبــي »  ــاء ومي أطلقــت هيئــة كهرب
لوحــة بيانات مســتخدم الشــاحن األخضر« 
لتســهيل إدارة خدمــات الشــاحن األخضــر 
يمكــن  حيــث  الكهربائيــة،  للمركبــات 
لمتعاملــي الهيئــة المســجلين فــي خدمــة 
المعلومــات  متابعــة  األخضــر  الشــاحن 
ــتهاك بســهولة  ــة بالشــحن واالس المتعلق
ــا  ــة وموقعه ــي للهيئ ــق الذك ــر التطبي عب

ــي. اإللكترون
وتعرض لوحة بيانات المستخدم السجل 
الكامــل للمدفوعــات الخاصــة بالمتعامــل، 
ــتهاك،  ــة االس ــًا يوضــح كمي ــمًا بياني ورس
ومعامــات الشــحن وتواريخهــا، كمــا تتيح 
للمتعامل إدارة بطاقات الشــاحن األخضر، 
وتحديــد موقــع أقــرب محطــة لشــحن 
المركبــات الكهربائية التابعة للهيئة، والتي 
يصــل عددهــا إلــى أكثــر مــن 300 محطــة 
ــاوة  ــي. ع ــارة دب ــاء إم ــي أنح ــة ف موزع
علــى االســتفادة مــن خصومــات حصريــة 
تقدمهــا الهيئــة مــن خــال »متجــر ديــوا«. 
كما تتيح منصة مســتخدم الشاحن األخضر 
للمتعامل إمكانية تســديد فاتورة الشــحن.
ــر،  ــي ســعيد محمــد الطاي وأشــار معال
العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي لهيئة 
كهربــاء وميــاه دبــي، إلى أن تطويــر الهيئة 
المتواصــل لخدمــة »الشــاحن األخضــر 
للمركبــات الكهربائيــة« يصــب فــي إطــار 
جهودهــا لتشــجيع اســتخدام وســائل النقل 
المســتدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية 
والهجينــة، وفــي إطــار مســاعيها لتقديــم 
حلــول مبتكــرة وصديقة للبيئة للمســاهمة 
فــي الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة فــي 
قطــاع النقل والمواصات، وترســيخ مكانة 
دبــي كعاصمــة عالميــة لاقتصــاد األخضــر 

والتنميــة المســتدامة.
وأضــاف معالــي الطايــر: »نعمــل وفــق 

رؤية ســيدي صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبــي، “رعاه 
اهلل”، لتحويــل دبــي إلــى المدينــة األذكــى 
واألســعد في العالم، وتحقيق اســتراتيجية 
دبــي للتنقل األخضر 2030. وتعتبر مبادرة 
»الشــاحن األخضــر للمركبــات الكهربائية« 
نواة ونموذجًا ُيبنى عليه لترسيخ مساهمة 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتحقيق 
التنميــة المســتدامة وبناء اقتصاد تنافســي 
فــي مســتقبل أقــل اعتمــادًا علــى المــوارد 
ــي  ــر تبن ــود األحفــوري عب ــة والوق النفطي
اســتراتيجية تنويــع مصــادر الطاقة، لضمان 
توفيــر بيئــة مســتدامة تمتــاز ببنيــة تحتيــة 

حديثــة وقوية.”
يذكــر أن الهيئــة توفــر خدمة »الشــحن 
للمركبات الكهربائية« التي تتيح للمتعاملين 
للمركبــات  حســابات  يملكــون  الذيــن 
الكهربائيــة لدى الهيئة باإلضافة إلى الزوار 

ــزة  ــن خــال مي ــن )م ــن والدوليي المحليي
»مســتخدم زائــر«( لبــدء شــحن مركباتهــم 
الكهربائية عن طريق مســح رمز االستجابة 
السريعة  QR Code على محطات الشحن 
واتباع الخطوات الموجودة على أجهزتهم. 
ــة خدمــات الشــاحن  ــك أتاحــت الهيئ كذل
األخضر لجميع مالكي المركبات الكهربائية 
عنــد تســجيل مركباتهم لدى هيئــة الطرق 
والمواصــات فــي دبــي، حيث تقــوم هيئة 
كهرباء ومياه دبي بإنشــاء حساب لهم بعد 
تســجيلهم لدى هيئة الطرق والمواصات. 
ويمكن للمتعاملين إنشــاء حساب الشاحن 
األخضــر عبــر موقــع هيئــة كهربــاء وميــاه 
دبــي اإللكترونــي وتطبيقهــا الذكــي أو عن 
طريــق نظــام الــرد الصوتــي التفاعلــي فــي 
مركــز رعايــة المتعاملين ممــا يمكنهم من 
االســتفادة مــن محطــات الشــحن التابعــة 
ــن تســجيل  ــي غضــون ســاعة م ــة ف للهيئ

لمركبة ا

إلدارة وتنظيم الحمالت التسويقية على مستوى اإلمارة 
»غرفة الشارقة« تطلق استراتيجية »عروض الشارقة« 

»اقتصادية الشارقة« تختـتم برنـامجًا تدريبـيًا 
حول »الضبطية القضائية«

74% نمو تجارة دبي مع الهند إلى 67 مليار 
درهم في النصف األول 2021

ــة  ــارة وصناع ــة تج ــت غرف أعلن
الشــارقة،عن إطــاق اســتراتيجية 
ــروض  ــمى »ع ــت مس ــة تح متكامل
الشــارقة« تتضمــن خطــط مبتكــرة 
إلدارة وتنظيــم العروض التســويقية 
ــدار  ــى م ــة عل ــا الغرف ــي تنظمه الت
العــام، وذلــك انطاقــا مــن حرصهــا 
اقتصــاد  تنافســية  تعزيــز  علــى 
إمــارة الشــارقة، وتلبيــة احتياجــات 
القطــاع الخــاص، والمســاهمة فــي 
ــات بشــكل  ــف القطاع ــة مختل تنمي
مســتدام وفي مقدمتها قطاع تجارة 
التجزئــة، إلــى جانب تنشــيط حركة 
المبيعــات واألســواق علــى مســتوى 

مــدن ومناطــق إمــارة الشــارقة.
االســتراتيجية  الخطــة  وتشــمل 
الجديــدة ســتة فعاليــات رئيســية 
كبرى، ســينطلق أولها في الـ15 من 
ديســمبر الجــاري بعــروض الشــارقة 
ــر  ــى 31 يناي للتســوق وتســتمر حت
2022، ومــن العــروض األخرى التي 
ســتنظمها الغرفة خال العام القادم 
“مهرجان رمضان الشارقة، وعروض 
فــي  والعيــد  الشــارقة،  صيــف 
الشارقة، وأيام التخفيضات الكبرى، 

ومهرجــان العــودة للمــدارس”
وأكد عبد العزيز شــطاف مســاعد 
االتصــال  لقطــاع  العــام  المديــر 
واألعمــال فــي غرفــة الشــارقة، أن 
الخطــة الجديــدة التــي أعلنــت عنها 
ــة  ــى إيجــاد مظل ــة تهــدف إل الغرف
جامعــة لكافــة العــروض التســويقية 
لتســهيل  الغرفــة،  تنظمهــا  التــي 
وتنظيــم وإدارة مختلف الفعاليات، 
ــتراتيجية  ــع اس ــى وض ــة إل باإلضاف
تســويقية شــاملة تعمــل علــى إيجاد 
قنــوات تواصــل فّعالــة بيــن مراكــز 

ــى  التســوق والجمهــور للوصــول إل
وتحقيــق  ممكنــة  شــريحة  أكبــر 
ــروض،  ــن الع ــوة م ــدة المرج الفائ
ــارة  ــا إم ــج لمزاي فضــا عــن التروي
الشــارقة الفريــدة التــي تضعهــا فــي 
ــات الســياحية  مصــاف أهــم الوجه
والتجاريــة محليــا وإقليميــا وعالميا.

ــة  ــى أن غرف ــطاف، إل ــت ش ولف
الشــارقة تحــرص دومــا علــى إطاق 
مــن  التــي  والمبــادرات  البرامــج 
شــأنها تنشــيط الحركــة التســويقية 
فــي اإلمارة، وتشــجيع المســتثمرين 
علــى ضــخ المزيد من االســتثمارات 
وتحفيــز العامات التجارية العالمية 
للدخــول إلــى أســواق الشــارقة، 
مؤكــدا أهميــة العــروض التســويقية 
ــة  ــا الغرف ــي تنظمه ــة الت والترويجي
ودورهــا المتنامــي فــي تعزيــز نمــو 
قطــاع التجزئــة بشــكل مســتدام، 
وتنميــة  دعــم  إلــى  باإلضافــة 
األخــرى  الخدميــة  القطاعــات 

ــا. ــادق وغيره ــياحة والفن كالس
مــن جانبــه أوضــح جمــال ســعيد 
االتصــال  إدارة  مديــر  بوزنجــال 

المؤسســي، منســق عــام العــروض، 
أن اســتراتيجية »عــروض الشــارقة« 
الجديدة ســتعمل على تحقيق جملة 
مــن األهداف أهمها االرتقاء بمكانة 
العــروض التســويقية المقدمــة مــن 
ــى  ــي إل ــن اإلطــار المحل ــة م الغرف
اإلطــار اإلقليمــي والعالمــي، فضــا 
عن إطاق حمات وعروض جديدة 
لتغطيــة مختلــف قطاعــات األعمــال 
ــب  ــى جان ــم، إل ــة احتياجاته وتلبي
ــز  ــى مراك ــزوار إل ــداد ال ــادة أع زي
ــى  ــة عل ــال التجاري التســوق والمح
مســتوى اإلمــارة، مــن خــال ابتكار 
األفــكار الترويجية للفعاليات، حيث 
تتضمــن االســتراتجية خطــة إعامية 
شــاملة ومتكاملــة لكافــة العــروض، 
تشــتمل علــى إطــاق تطبيــق ذكــي 
ــع  ــة وموق ــف المحمول ــى الهوات عل
إلكترونــي وحســابات علــى منصات 
ــم  ــة باس ــي كاف ــل االجتماع التواص
لإلعــان  الشــارقة«  »عــروض 
والترويــج عــن الحمــات والعروض 
التســويقية، باإلضافــة إلــى دليــل 
لــكل مــا يهــم جمهــور المتســوقين، 
ومســاعدة تجــار التجزئــة وتســهيل 
مشــاركتهم فــي العــروض وتحديــد 
الفئــات المســتهدفة للعــروض التــي 
ســيقدمونها والترويــج لها من خال 

المواقــع.
اإللكترونــي  الموقــع  وســيوفر 
والتطبيــق الذكي لعروض الشــارقة، 
قاعــدة بيانــات عــن المتســوقين 
التجزئــة  تجــار  منهــا  يســتفيد 
لتحديــد نطــاق حماتهم التســويقية 
ــات  ــتقبال الماحظ ــب اس ــى جان إل
واالقتراحات بهــدف التطوير الدائم 
للعــروض، فضــا عــن وجــود منصــة 
إخبارية لاطاع على آخر األحداث 
ــا. ــي ســيتم تنظيمه ــات الت والفعالي

اختتمت دائرة التنمية االقتصادية 
بالشــارقة وبالتعــاون مــع دائــرة 
بالشــارقة  البشــرية  المــوارد 
مؤخــرا برنامــج الضبطيــة القضائيــة 
بمشــاركة 30 موظفــا مــن الضبــاط 
ــن  ــك ضم ــرة وذل ــن بالدائ التجاريي
ــم  ــز قدراته ــة لتعزي ــود الرامي الجه
وإكســابهم المعــارف الازمــة ألداء 
ــة  ــط القانوني ــق الضواب ــم وف مهامه
ــر  ــي تطوي ــا يســهم ف ــددة بم المح
ــور  ــث تتبل ــال حي ــطة واألعم األنش
مهمــة الضابــط التجــاري فــي التأكد 
الممارســات  جميــع  ســامة  مــن 
االقتصادية في المنشــآت االقتصادية 

ــارة. ــة باإلم العامل
واستعرضت الورشــة التي عقدت 
افتراضيــا اإلجراءات المتبعة لتطبيق 
المعاييــر الصحيحة فــي الرقابة على 
األســواق واالطــاع علــى األســاليب 
ــي يســتخدمها التجــار  ــة الت المختلف

فــي التحايــل على المســتهلك.
صفــة  لمنــح  البرنامــج  ويأتــي 
للضبــاط  القضائيــة  الضبطيــة 
التجارييــن فــي الدائــرة ويســتهدف 

المهــارات  المشــاركين  إكســاب 
ــق  ــن تطبي ــم م ــة لتمكينه المتكامل
المســتحدثات التشــريعية الهادفــة 
ــي  ــة ف ــتدامة التنموي ــق اإلس لتحقي
ــن خــال  ــة م ــق العام إدارة المراف
التطبيــق الصحيــح لمفاهيــم الضبــط 
اإلداري ومبــادئ وأحــكام القانــون.
وقال عبداهلل المحمود مدير إدارة 
الخدمات المســاندة بالدائرة تتضمن 

الخطــط التدريبيــة الســنوية للدائــرة 
عقــد الــدورات التــي تشــمل جميــع 
الجوانب المختلفة للعاملين بالدائرة 
ــة  ــم الوظيفي ــر قدراته ــدف تطوي به
..الفتــا إلــى أن عقــد مثــل هــذه 
ــل  ــز وتأهي ــدف لتعزي ــدورات يه ال
كــوادر الدائــرة الرقابيــة على أســس 
ــة ولتفعيــل دورهــم  ــة وقانوني مهني
واالرتقــاء بالمســتوى الفني والمهني 

للعامليــن فــي شــتى المجــاالت.
وأضاف أن البرنامــج تميز بالدمج 
بيــن التدريــب العملــي والنظري بما 
يســهم فــي تطويــر قــدرات الضبــاط 
التجارييــن وتزويدهــم بالمهــارات 
األساسية لضمان أداء أعمالهم بكفاءة 
والــذي يعــد المهمــة األساســية لهــم 
..مشــيدا بالجهــود المبذولة من قبل 
ــرة المــوارد البشــرية بالشــارقة  دائ
فــي إعداد وتنفيــذ البرامج التدريبية 
المتميــزة لتأهيــل الكــوادر البشــرية 
ــة  ــداث نقل ــي إح ــهم ف ــذي يس وال
نوعيــة فــي تطويــر آليــة العمــل 
وتحســين األداء بمــا ينعكــس بدوره 
علــى جــودة الخدمــات المقدمة.وام

تواصل جمارك دبي اجتماعاتها المكثفة 
مع الجهــات والهيئات الدبلوماســية للدول 
الصديقة والشركاء التجاريين ضمن مبادرة 
» ارتبــاط« التــي أطلقتهــا الدائــرة  لتطوير 
العاقــة مــع الشــركات وقطاعــات األعمال 
األجنبيــة، وزيــادة التبــادل التجــاري ودعم 
مســتوى الخدمــات والتســهيات الجمركية 
ــث  ــار والمســتثمرين ، حي ــة للتج المقدم
نظمــت الدائرة اجتماعًا عبر تقنية االتصال 
المرئــي مــع وفد  اقتصادي وتجاري هندي 
ــح  ــوب مصب ــد محب بحضــور ســعادة أحم
الموانــئ  لمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس 
والجمــارك والمنطقــة الحــرة ، المديــر 
العــام لجمــارك دبــي، و ســعادة الدكتــور 
أمــان بــوري قنصــل عــام جمهوريــة الهند.
ــكر  ــوري الش ــان ب ــور أم ــه الدكت ووج
ــات  ــذه االجتماع ــى ه ــي عل ــارك دب لجم
التــي تخــدم مصلحة الجانبيــن مثمنًا جهود 
الدائرة على الدعم االستثنائي الذي تقدمه 
لتجارنــا ومصدرينــا ورجال األعمــال الذين 
يعيشــون على أرض دولة اإلمــارات مؤكدًا 
علــى دور جمارك دبي فــي تعزيز الروابط 

التجاريــة بيــن اإلمــارات والهند.
وأضاف تظهر مستويات التجارة الثنائية 
بيــن اإلمــارات والهنــد بــوادر انتعــاش 
ــة  ــراءات العالمي ــد أن أدت اإلج ــوي بع ق
االســتثنائية لجائحــة كورونــا إلــى تراجعها 
ــام الماضــي، ونســتطيع  نســبيًا خــال الع
أن نؤكــد أن المحادثــات البنــاءة مــن أجــل 
ــة  ــراكة اقتصادي ــة ش ــى اتفاقي التوصــل إل
ــًا  ــن تتويج ــن الصديقي ــن البلدي ــاملة بي ش
لتاريــخ طويــل مــن العاقــات االقتصاديــة 
والتجاريــة واالســتثمارية مــن شــأنها تعزيز 
العاقــات وتوســيع اإلمكانــات االقتصاديــة 

واالســتثمارية والدخــول فــي حقبة جديدة 
مــن التعــاون االســتراتيجي بيــن البلديــن، 
ومــن المتوقــع أن تــؤدي هــذه االتفاقيــة 
بالتأكيــد إلــى زيــادة التجــارة الثنائيــة فــي 
الســلع إلــى حوالــي 100 مليــار دوالر فــي 
الســنوات الخمس المقبلــة، وفي الخدمات 
ــد  ــا يزي ــار دوالر، م ــي 15 ملي ــى حوال إل
آفــاق الفــرص االقتصاديــة و الوظيفيــة في 
كا البلديــن، ونســتطيع أن نؤكــد هنــا أننا 
رأينــا العديــد مــن رجــال األعمــال الهنــود 
ينتقلــون مــن الهنــد إلــى اإلمــارات إلقامــة 
مقــرات وفروع لشــركاتهم، وإيجاد الفرص 
عبــر دبي كنقطة انطاق لتوســع عملياتهم 
ــا ،  ــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقي ف
أيضًا رأينا بعض الشــركات الناشــئة الهندية 
تأتــي إلــى هنــا وهــم يتطلعــون إلــى دولة 
اإلمــارات كمــكان الختبــار نمــاذج أعمالهم 

قبــل أن ينتقلــوا بهــا إلــى العالميــة.
وأشــار القنصــل العــام لجمهوريــة الهند 
إلــى أن معــرض إكســبو 2020 دبي يحظى 
بأهميــة خاصــة للهنــد، حيــث ألول مــرة 
فــي تاريــخ المعــرض، ســيكون المواطنون 
الهنــود أكبر جنســية ضمــن زوار المعرض. 
وذلــك بفضــل الجاليــة الكبيرة مــن األفراد 
ورجال األعمال الهنود الذين يعيشــون في 
اإلمــارات. باإلضافــة إلى العــدد الكبير من 
الزوار لرجال األعمال والمســؤولين الهنود 
إلــى دبــي خــال األشــهر الســتة المقبلــة. 
نحــن بالطبــع نتوقــع حضــورًا هنديــًا علــى 
أعلــى المســتويات السياســية أيًضــا. فهناك 
العديــد من الوزراء الذين ســيأتون إكســبو 
ــات  ــج الفعالي ــي برنام ــي للمشــاركة ف دب
التــي ينظمهــا جنــاح الهنــد فــي المعرض.

ومن جانبه رحب سعادة أحمد محبوب 
ــعادة  ــة س ــدي برئاس ــد الهن ــح بالوف مصب
القنصــل، مشــيدًا بالتعــاون التجــاري البناء 

مــع الهنــد والتــي تعــد الشــريك التجــاري 
الثانــي لدبــي حيــث ســجلت قيمــة تجــارة 
ــي  ــم ف ــار دره ــد 67 ملي ــع الهن ــي م دب
النصف األول 2021، بنمو 74% مقارنة مع 
نفــس الفتــرة 2020 التي ســجلت 39 مليار 
درهــم، ووزعــت التجــارة بيــن الــواردات 
32 مليــار درهــم، الصــادرات 19 مليــار 
درهــم، إعــادة التصديــر 16 مليــار درهم، 
ومــن أهم البضائع المتبادلة األلماس 20.8 
بقيمــة مليــار درهم، الذهــب بقيمة 10.4 
مليــار درهــم ، منتجات الزيــوت البترولية 
4.3بقيمــة مليار درهــم والهواتف وأجهزة 

االتصــاالت 4 مليــارات درهــم.
ــزات  ــم المنج ــعادته أه ــتعرض س واس
التــي تحققــت خــال العــام 2021 ورؤيــة 
الدائــرة للعــام القادم، موضحــًا أن جمارك 
ــة  ــر نمــاذج فعال دبــي تعمــل علــى تطوي
وخدمــات مبتكــرة لدعــم أعمــال شــركائها 
التجارييــن وخفــض التكلفــة عليهم وكذلك 
تســريع العمليــات التجاريــة مؤكــدًا أن أي 
ــي هــو نجــاح  ــه جمــارك دب نجــاح تحقق
ــيرًا  ــيرتها، مش ــن لمس ــركائها الداعمي لش
ــن  ــن ع ــعادة المتعاملي ــبة س ــى أن نس إل
الخدمــات الذكيــة لجمــارك دبــي وصلــت 
نحــو 98% ، وتحــرص جمــارك دبــي علــى 
تطويــر أنظمــة جمركية رائــدة تعمل على 
مــدار الســاعة 7 أيــام فــي األســبوع مثــل 
نظــام مرســال 2 و نظــام محــرك المخاطــر 
الذكــي ، كما طورت الدائرة نظام اإلفصاح 
المبكــر الذكــي للتســهيل على المســافرين 
القادميــن إلــى الدولــة عبر مطــارات دبي.
وخــال اللقاء تم تقديم عرض توضيحي 
عن برنامج المشــغل االقتصــادي المعتمد، 
ومنصــة التجــارة اإللكترونية عبــر الحدود، 
ودور حمايــة حقــوق الملكيــة الفكرية في 

جمــارك دبي.

الشارقة - الوطن

2.3 مليار درهم تصـرفات العقـارات فـي دبي
بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي 
دائــرة االراضــي واالمــاك فــي دبي 
أكثــر مــن 2.3 مليــار درهــم حيــث 
شــهدت الدائرة أمس  تســجيل 438 
مبايعــة بقيمــة 1.03 مليــار درهــم، 
ــة  ــة لألراضــي بقيم ــا 33 مبايع منه
89.13 مليــون درهــم و405 مبايعة 
للشــقق والفلل بقيمة 937.4 مليون 

درهم. 
مبايعــات  أهــم  جــاءت  وقــد 
ــم  ــون دره ــة 5 ملي األراضــي بقيم
ــا  ــا 5 تليه ــة وادي الصف ــي منطق ف
مبايعــة بقيمــة 4 مليــون درهــم في 
ــا  ــى تليه ــي األول ــل عل ــة جب منطق
مبايعــة بقيمــة 4 مليــون درهــم في 

ــى.  ــي األول ــل عل ــة جب منطق
وقــد تصــدرت منطقــة جبــل علي 
األولــى المناطــق مــن حيــث عــدد 
ــة  ــجلت 14 مبايع ــات إذ س المبايع
بقيمــة 48 مليــون درهــم وتلتهــا 
منطقة اليفره 2 بتســجيلها 7 مبايعة 
بقيمــة 10 مليــون درهــم وثالثة في 
الحبيــة الثالثــة بتســجيلها 4 مبايعــة 

بقيمــة 9 مليــون درهــم. 
أمــا فيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات 
الشــقق والفلــل فقــد جــاءت مبايعة 
بقيمــة 25 مليــون درهــم بمنطقــة 
نخلــة جميــرا كأهــم المبايعات تلتها 
ــم  ــون دره ــة 22 ملي ــة بقيم مبايع

فــي منطقــة جميــرا الثانيــه وأخيــرا 
ــم  ــون دره ــة 21 ملي ــة بقيم مبايع

فــي منطقــة بــرج خليفــة. 
ــج  ــة الخلي ــدرت منطق ــد تص وق
التجــارى المناطــق مــن حيــث عــدد 
مبايعات الشــقق والفلل إذ ســجلت 
82 مبايعة بقيمة 103 مليون درهم 
الرابعــة  الحبيــه  منطقــة  وتلتهــا 
بتســجيلها 54 مبايعــة بقيمــة 90 
مليــون درهــم وثالثــة فــي اليايــس 
2 بتســجيلها 34 مبايعــة بقيمــة 61 

مليــون درهــم. 
وســجلت الرهونــات قيمة قدرها 

1.25 مليار درهم منها 13 رهونات 
أراضي بقيمة 239.63 مليون درهم 
و65 رهونــات فلــل وشــقق بقيمــة 
ــا  ــم، وكان أهمه ــار دره 1.01 ملي
بمنطقــة الورقــاء الرابعــه بقيمــة 
568 مليــون درهــم وأخــري فــي 
منطقــة البرشــاء االولــى بقيمة 210 

مليــون درهــم. 
واما الهبات فقد شــهدت تســجيل 
20 هبــة بقيمــة 29.5 مليــون درهم 
كان أهمهــا بمنطقــة الجداف بقيمة 
10 مليون درهم وأخري في منطقة 
بــرج خليفــة بقيمة 6 مليون درهم. 

دبي - الوطن
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قال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن 
العامري رئيس فريق عونك يا وطن  حم 
التطوعي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع: 
»تواصل قيادتنا الرشيدة مسيرة المغفور له 
الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب اهلل ثراه«، واآلباء المؤسسين 
الذين غرسوا في أعماقنا بذور الخير والعطاء 
دون مقابل، وأرسوا ثقافة العمل التطوعي 
لتكون جزءًا من جوانب التنمية المستدامة، 

لبناء مستقبل أفضل ألجيالنا القادمة«.
واضاف بن حم: »ان السياسة الحكيمة 
والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في دولة 
اإلمارات تحفز الشباب على ارتياد األعمال 
التطوعية.وليس هذا فحسب إذ أن المتطوعين 
والمتطوعات في الدولة يجدون في قادتهم 
على  ويحرصون  الحسنة  القدوة  وآبائهم 
السير على نهجهم، آملين بأن يكونوا ويظلوا 
سفراء لإلمارات في ساحات العطاء اإلنساني 

بشكل ال محدود.
عونك  فريق  رئيس  واشار 
يا وطن التطوعي: »إن العمل 
التطوعي يعد جزءًا من النسيج 
الثقافي واالجتماعي الذي قامت 
خالل  وبرزت  الدولة،  عليه 
من  العديد  الماضية  السنوات 
الهيئات والجمعيات التطوعية. 
والعمل التطوعي هو أحد مظاهر 
النشاط الخيري واإلنساني الذي 

تمارسه الدولة على الصعيد الخارجّي، في 
ظل حرص حكومة دولة اإلمارات واهتمامها 
التطوعي  للعمل  الالمحدود  ودعمها 
ومؤسساته، ولجهود جمعيات النفع العام 

التطوعّية وبرامجها.”
واضاف عضو المجلس الوطني االتحادي 
السابق »لقد أعطتنا دولة اإلمارات الكثير، 
وينبغي علينا رد هذا الجميل ولو بشيء 
بسيط من خالل تبني المبادرات التي تعزز 

جهودنا، وتحفزنا على االستمرارية في العطاء، 
وتدعم تواصلنا مع شتى البرامج واألنشطة 

المجتمعية المختلفة.
وختم بن حم: نعمل في فريق عونك يا 
وطن التطوعي على ترسيخ مبادئ اإلنسانية 
والخير التي نشأنا عليها في اإلمارات هذه 
على  الرشيدة  القيادة  عملت  التي  القيم 
االتحاد  قيام  منذ  المجتمع  في  ترسيخها 
على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان »طيب اهلل ثراه«.

أصدر مركز تريندز للبحوث واالستشارات الدراسة الثامنة ضمن سلسلة 
»اتجاهات حول اإلسالم السياسي«، تحت عنوان: »المنظمات اإلسالمية 
في أمريكا.. تحوالت الهوية والعقيدة والسياسة«، أعدها األستاذ الدكتور 
نصر محمد عارف أستاذ العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 

- جامعة القاهرة.
وتوضح الدراسة أن نشأة المنظمات اإلسالمية في أمريكا كانت استثنائية 
بصورة تعكس حقيقة وجود المسلمين فيها، وطريقة تفكيرهم، وطبيعة 

همومهم ومشاكلهم.
وتشير إلى أن هذه المنظمات لم تحقق المأمول منها في أن تكون 
جزءاً من المجتمع األمريكي وقادراً على التأثير فيه، وفي عملية صنع 
السياسة الداخلية والخارجية بما يحقق مصالحها، ومصالح الجاليات التي 
تعبر عنها، وعلى العكس من ذلك تورطت معظم هذه المنظمات في 
صراعات سياسية في دول العالم العربي وجنوب آسيا، وكأنها إنما أنشئت 

لخدمة جماعات معينة في تلك الدول.
المشكلة؛  لتلك  المنظمات كمخرج  ن هذه  ُتَوطَّ أن  الدراسة  وترى 
بمعنى أن تكون أمريكية خالصة تخدم المسلمين األمريكيين، وتحافظ 
على قيمهم ودينهم في السياق االجتماعي األمريكي، بصورة تنتج نسخة 
إسالمية أمريكية، وذلك عن طريق توافر شرطين أساسيين: األول؛ وجود 
قيادات مسلمة أمريكية نشأت في المجتمع األمريكي وليست مرتبطة 
بجماعات سياسية، والشرط الثاني؛ هو التمويل الذاتي لجميع األنشطة 
والفعاليات، والتوقف عن التمويل الخارجي الذي يرتهن هذه المنظمات 

ومجتمعاتها ألجندات خارجية.
وتؤكد الدراسة أنه على مدى أكثر من نصف قرن سارت المنظمات 
اإلسالمية األمريكية في طريق طويل متعرج، أعاقها عن ترسيخ جذورها 
في المجتمع األمريكي، حيث تكبلت معظم هذه المنظمات، إن لم يكن 
جميعها بارتباطات حزبية وسياسية خارجية، حولتها إلى أدوات لخدمة 
الشرق، وظفتها في صراعاتها  مصالح وأهداف جماعات سياسية في 

السياسية مع الدول التي توجد تلك الجماعات فيها.
وتبين الدراسة أن المنظمات اإلسالمية األمريكية أدركت مؤخراً أنها 
ُوِجَدت فقط لخدمة مجتمعها األمريكي المسلم، حيث أسهمت ثالثة عوامل 
أساسية في تحقيق تحول جوهري في أهداف وأفكار وارتباطات هذه 
المنظمات؛لتتحرر من التبعية الخارجية وتنشغل بهموم مجتمعها وأعضائها.

وتوضح الدراسة أن العامل األول هو األحداث الدولية الكبرى خصوصًا 
أحداث سبتمبر ٢٠٠١، وما تالها من حروب في أفغانستان والعراق، 
والثاني هو توقف التمويل الخارجي بسبب ما صدر من قوانين تنظم 
التبرعات في دول الخليج العربي، والثالث هو ظهور جيل جديد من أبناء 
المهاجرين المسلمين في أمريكا، ولد ونشأ وتعلم في أمريكا، وال تربطه 

بالشرق إال الحكايات المؤلمة، والقصص التي تشعرهم بالشقاء والتعاسة.
وعلى الرغم من ذلك ظلت بعض المنظمات لديها بعض االرتباط 
بالخارج ألسباب شخصية تتعلق بالقيادات المنتخبة، أو اإلدارية التي تدير 
شؤونها، ويمكن حصر ذلك في منظمتين؛ هماCAIR، وMAS، فاألولى 
تركز جهودها على الدفاع عن المسلمين الذين يقع عليهم اضطهاد أو 
ظلم في داخل الواليات المتحدة، ولكن نظراً إلى ارتباط مديرها بتنظيم 
اإلخوان المسلمين، فقد استغل نجاحات CAIR في الداخل األمريكي 

لتحقيق مكاسب لجماعة اإلخوان.
أما المنظمة الثانية MAS فيقودها من يتولى شؤون جماعة اإلخوان 
في أمريكا، ولذلك جعلها أسيرة لهذه الجماعة ومقصورة عليها، ومن ثم 
جعل دورها هامشيًا؛ يقتصر على األدوار القديمة للمنظمات اإلسالمية في 
أمريكا، وهي المحافظة على انتماء األعضاء وارتباطهم بتنظيم اإلخوان.
وخلصت الدراسة إلى أن مواجهة المنظمات التي تخرج عن الدور 
َص  المحدد لها في نظامها األساسي، وفي القانون األمريكي الذي رخَّ

وجودها، يجب أن تتم في الداخل األمريكي وليس خارجه.

والرعاية  لإليواء  أبوظبي  مركز  افتتح 
اإلنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع 
بأبوظبي، عمله الفني »قطع البولنغ« في 
 منطقة اليوبيل بإكسبو ٢٠٢٠ دبي أمس.

جاء ذلك بحضور كل من معالي حصة بنت 
المجتمع،  تنمية  وزيرة  بوحميد،  عيسى 
ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس 
دائرة تنمية المجتمع، وسعادة سارة شهيل، 
المدير العام للمركز، وأصحاب السعادة ومدراء 
بأبوظبي. االجتماعي  القطاع  في   العموم 

ويتم عرض العمل الفني طوال الموسم ليكون 
منارة لإلنسانية والعمل االجتماعي، وقد تم 

صنعه على مدار عامين بأيد ٢٠ امرأة من 
الحاالت اإلنسانية الناجية من االتجار بالبشر، 
التي شملها المركز برعايته، ضمن برامج إعادة 
التأهيل النفسي والتدريب المهني الخاصة 
بهن، وذلك بالتعاون مع وإشراف مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون، وهو يتكون من عشر 
قطع »بولنغ« على شكل اإلنسان ومصنوعة 
بحجمه الطبيعي وأمامها كرة كبيرة مكتوب 
 عليها كلمة »الحياة« بالعربية واإلنجليزية.

عبر  الحاالت  الفني شعور  العمل  ويروي 
الشروحات الصوتية والكتابات التي تصحبه، 
وتعكس فكرته نظرتهن للحياة بعد النجاة 

ودعم المركز لهن، حيث تحاكي تجاربهن 
القاسية لعبة »البولنغ« عند اصطدام الكرة 
بالقطع الخشبية وسقوط القطع ثم عودتها 
للوقوف من جديد، فقد صدمتهن الحياة 
من قبل إال أنهن، بمعونة أخيهن اإلنسان، 
 رجعن للنهوض ومواجهة الحياة من جديد.

بنك  برعاية  الفني  العمل  وضع  ويأتي 
للعطور   LVMH”و التجاري  أبوظبي 
 والتجميل« و«المجموعة الذهبية العالمية”.

اللبنانية دانة جوني  الفنانة  وقد صممت 
»قطع  يحمي  الذي  الخارجي  الهيكل 

البولنغ«من الخارج.وام

تنطلق من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، 
مساء اليوم أولى حلقات البث المباشر من 
المليون«  »شاعر  النبطي  الشعر  برنامج 
وتنتجه  تنظمه  والذي  العاشر،  بموسمه 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
استراتيجيتها  إطار  في  بأبوظبي  والتراثية 
وتعزيز  التراث  لصون  الهادفة  الثقافية 
وذلك  العربي،  والشعر  باألدب  االهتمام 
مساًء  والنصف  التاسعة  الساعة  تمام  في 
 بتوقيت اإلمارات عبر قناتي بينونة واإلمارات.

ويبدأ مشوار المنافسات الشعرية بمشاركة 
عربية  دول   9 من  وشاعرة  شاعرًا   ٤8
السعودية،  البحرين،  اإلمارات،  )األردن، 
ُعمان،  سلطنة  اليمن،  الكويت،  العراق، 
روائعهم  سيقدمون  والذين  سوريا(، 
الشعرية كل ثالثاء على مدى ١٦ أسبوعًا، 
متعددة وصواًل  منافسات  مراحل  وضمن 
 إلى تتويج الفائز بلقب وجائزة البرنامج.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
شاعر  برنامج  إن  بأبوظبي،  والتراثية 
بالتزامن  العاشر  المليون ينطلق بموسمه 
مع احتفاالت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ليواصل مسيرته  الخمسين،  االتحاد  بعيد 
التراث  الشعر والشعراء وصون  في دعم 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  بدعم 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
الذي  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
التراث  لبرامج صون  كبيرا  اهتماما  ُيولي 
 العربي ورعايته وحفظه لألجيال القادمة .
وأشار المزروعي أن برنامج شاعر المليون 
ساهم على مدى الـ ١5 عامًا الماضية، وتحديدًا 
منذ مطلع ٢٠٠٦ وإطالق موسمه األول، 
في عملية التنمية الثقافية الُمستدامة التي 
تشهدها أبوظبي، وترجم تطلعاتها الطموحة و 
ترسيخها كمدينة عالمية لصون التراث الثقافي 
 بشكل عام والشعر على وجه الخصوص.
وأضاف المزروعي أن عدد الشعراء الذين 

اإلعالمي  الظهور  فرصة  أبوظبي  منحتهم 
الواسع للمّرة األولى، وذلك عبر اختيارهم في 
قائمة االختبارات والمقابالت المعروفة بقائمة 
الـ ١٠٠ األولية، تجاوز الـ ١١٠٠ شاعًر وشاعرة 
من أصل أكثر من )١5٠٠٠( شاعر قابلتهم 
جوالتها  في  مباشر  بشكل  التحكيم  لجنة 
 التمهيدية، على مدار ١٠ مواسم متتالية.

وتمكن البرنامج من تقديم )٤٣٢( شاعرًا على 
مدى 9 مواسم خالل الفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠، 
منهم ٢١ شاعرة وصلت منهن ٣ شاعرات 
من السعودية واإلمارات لغاية اليوم للمرحلة 
األخيرة للبرنامج، وقّدم الشعراء الـ ٤٣٢ 
البث  قصيدة خالل   )١٢5٠( عن  يزيد  ما 
الُمباشر على مسرح شاطئ الراحة، ما بين 
قصيدة رئيسية أو قصيدة ُمجاراة، وذلك عبر 
 ١٣٦ حلقة بث مباشر على مدى 9 مواسم.

بدأت مرحلة االختبارات والتصفيات المؤهلة 
لنهائي الحلم، وأول مهمة لشعراء قائمة 
الـ ١٠٠ بزيارة الحدث األبرز واألكبر في 
العالم »إكسبو ٢٠٢٠ دبي«، وكان المطلوب 
من الشعراء كتابة أبيات شعرية عن هذه 
الختبار  الخضوع  ذلك  وتبع  الزيارة، 
 تحريري إلبراز مواهبهم الشعرية المتنوعة.

البرنامج المكونة  ثم قابلت لجنة تحكيم 
واستمعت  الشعراء  االستشارية،  واللجنة 
ألبيات الزيارة، وطلبت منهم إلقاء أبيات 
ُأخرى من مخزونهم الشعري، وانتهت المقابلة 
باختبار سريع يقوم الشعراء من خالله بتصحيح 
 بيت شعري فيه خلل في الوزن أو القافية.

و قال سلطان العميمي، عضو لجنة التحكيم 
مدير أكاديمية الشعر، خالل الحلقة التسجيلية 
التي  الصعوبة  »بقدر  المائة،  لتصفيات 
تجاوزناها في هذه المرحلة، أيضًا القادم 
 ٤8 والـ  أصعب،  القادم  بالسهل،  ليس 
 سيتنافسون في مواجهة الصراع على البيرق”.

وأكد حمد السعيد، عضو لجنة التحكيم، أن 
اختبارات وتصفيات قائمة المائة تعتبر من 
أصعب المراحل بالنسبة للشعراء المشاركين 
التحكيم. للجنة  بالنسبة  وكذلك   فيها، 
وأشار الدكتور غسان الحسن، عضو لجنة 
التحكيم، أن هناك نقطة مهمة في برنامج 
شاعر المليون بالذات، وهو أن التقييم في 
البرنامج على القصيدة التي يقدمها، وليس 
على دواوينه وما أصدر من قصائد، وأن 
الشاعر أحيانًا يجود وأحيانًا يقدم قصيدة 

متواضعة.وام

أكــد معالــي عبــداهلل بــن ســلطان بــن 
عــواد النعيمــي وزير العدل أن » إكســبو 
ــة خاصــة  ــي » يكتســب أهمي ٢٠٢٠ دب
باعتبــاره حدثا عالميــا كبيرا يجمع تحت 
ســقف واحــد، مالمــح مهمــة مــن ماضي 
الشــعوب وتاريخهــا وتراثهــا اإلنســاني، 
بــكل مــا يتســم بــه مــن تنــوع مــن 
ــه  ــم وطموحات ــات العال ــب، وتطلع جان
إلــى المســتقبل ومــا أعدته لــه، مختلف 
دولهــا مــن ابتكارات واختراعــات وأفكار 
تضمــن لألجيــال المقبلة الحيــاة الكريمة 
ــي  ــب آخــر، ف ــش مــن جان ــد العي ورغ
مزيــج يــؤدي لمزيــد مــن التقــارب بيــن 
ــدة  ــاء جســور جدي ــم وبن شــعوب العال

لتواصــل العقــول وصنــع المســتقبل كمــا 
هــو شــعار المعــرض.

جــاء ذلــك خالل زيــارة معاليــه لجناح 
ســاحل العــاج المقــام في منطقــة التنقل 
فــي إكســبو، حيــث اطلــع معاليــه علــى 
مكونــات الجناح الذي تســعى من خالله 
الدولــة غرب األفريقية للتعريف بمالمح 
مهمــة من نهضتهــا االقتصادية والثقافية، 
بمــا يعكســه تصميم جناحها المســتوحى 
من البيئة والثقافة األفريقية، وطموحات 
ســاحل العــاج للمســتقبل تحــت الشــعار 
الــذي اختارتــه لجناحهــا وهــو » الطريق 

إلــى أفريقيــا الجديدة«.
ويتنــاول الجنــاح قصــة التطــور الــذي 
مــرت بــه ســاحل العــاج منــذ االســتقالل 
وانتقالهــا مــن مجتمــع يعتمــد بصــورة 

ــى  ــي، إل ــاط الزراع ــى النش ــية عل أساس
تنويــع االقتصــاد والتوســع فــي األنشــطة 
ــاح  ــرض الجن ــن يع ــي حي ــة، ف الصناعي
فــي  المتاحــة  االســتثمارية  الفــرص 
ــي  ــي ضــوء التوســع ف ــاج ف ســاحل الع
المســتقبلية  المشــاريع  مــن  العديــد 
ضمــن قطاعــات متنوعــة تشــمل الطاقــة 
المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والبنية 

ــا. ــة وغيره التحتي
وأشــاد معالي وزير العدل - في ختام 
ــز  ــي المتمي ــور األفريق ــاة - بالحض الزي
ضمــن »إكســبو ٢٠٢٠ دبــي« حيــث 
ســلطت المشــاركة األفريقية الضوء على 
التطــور الكبيــر الذي تشــهده أغلب دول 
القــارة على مختلف األصعدة االقتصادية 

واالجتماعيــة والتقنية.

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

محمد بن حم: الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة 
تحفز الشباب على ارتياد األعمال التطوعية

تؤكد ارتباط بعض المنظمات بتنظيم »اإلخوان المسلمين«

»تريندز« يكشف تورط المنظمات اإلسالمية األمريكية في صراعات سياسية عربية

»إيواء« يفتتح عمله الفني »قطع البولنغ« في إكسبو 2020 دبي

برنـامــج شــــاعــــر المـلـــيـون ينطلـــق الــيـوم

وزير العدل يزور جناح ساحل العاج في »إكسبو 2020 دبي«

للمعاشــات  العامــة  الهيئــة  أعلنــت 
إطــالق  عــن  االجتماعيــة  والتأمينــات 
حملــة للتوعيــة بالنظــام الموحــد لمــد 
دول  لمواطنــي  التأمينيــة  الحمايــة 
ــة  ــج العربي ــدول الخلي ــس التعــاون ل مجل
 العامليــن فــي أي مــن دول المجلــس.

وتركــز الحملــة - التــي تأتي تحت شــعار« 
رعايــة تأمينيــة تحــت مظلــة خليجيــة« - 
والمشــمولين  بالنظــام  التعريــف  علــى 
فيــه، وشــروط الشــمول بهــذا النظــام، 
ــتراكات،  ــداد االش ــد س ــف بقواع والتعري
ــا  ــل عليه ــي يحص ــة الت ــع التأميني والمناف
المؤمــن عليــه نتيجــة الشــمول بأحكامــه.

وقالت حنان السهالوي المدير التنفيذي 
لقطــاع المعاشــات إن الحملــة تأتــي فــي 
إطــار ســعى أجهــزة التقاعــد المدنــي فــي 
دول التعــاون لرفــع مســتوى الوعــي عــن 
نظــام مد الحمايــة التأمينيــة، حيث أوصى 
االجتماع الـ ٤9 للجنة الفنية ألجهزة التقاعد 

المدني والتأمينات االجتماعية بأهمية تنفيذ 
حملــة توعويــة لرفــع مســتوى الوعــي عن 
النظــام فــي دول المجلــس، مشــيرة إلــى 
ــواٍز  ــكل مت ــة بش ــذه الحمل ــالق ه أن إط
فــي دول مجلــس التعــاون يوفــر الصــدى 
ــى  ــة إل ــائل الحمل ــال رس ــوب إليص المطل
الفئات المؤهلة للشمول بنظام مد الحماية 
التأمينيــة، كمــا أنــه سيســهم بــال شــك فــي 
تشــكيل جــزًء هامــًا مــن الوعــي التأمينــي 
عــن أحــد األنظمــة الخليجية المهمــة التي 
تبناهــا المجلــس مــن أجل دعم االســتقرار 
ــن  ــة بي ــة الوطني ــال العمال وتشــجيع انتق

المجلس. دول 
وأضافــت ينعكــس التنســيق بيــن دول 
ــؤون  ــص الش ــا يخ ــاون فيم ــس التع مجل
التأمينيــة لمواطنــي دول المجلــس بشــكل 
ــي  ــدول ف ــذه ال ــة ه ــى رؤي ــي عل إيجاب
ــد  ــام م ــغيلية لنظ ــدرة التش ــين الق تحس
الحمايــة الــذي يخــدم أبنــاء الخليــج، كمــا 

يعــزز هــذا التنســيق متانــة العالقــة التــي 
تجمــع بيــن هــذه األجهــزة لخدمــة جهــود 
ــة  ــراء تجرب ــي إث ــس ف ــة المجل ــادة دول ق
نظام التأمين الموحد ألبناء دول المجلس، 
مشــيرة إلى أن نظام مــد الحماية التأمينية 
هــو أحــد القــرارات التــي تجســد وحــدة 
ــن  ــا بالمواط ــة واهتمامه ــدول الخليجي ال
الخليجــي أيــًا كان البلــد الــذي ينتمي إليه.
ودعت الســهالوي الجمهــور إلى متابعة 
مخرجــات هــذه الحملــة من خالل وســائل 
ــوات التواصــل  ــة، وقن ــالم الجماهيري اإلع
االجتماعــي الخاصــة بالهيئة على الحســاب 
ــتجرام  ــى إنس ــد )GPSSAAE( عل الموح
وتويتــر وفيســبوك، وكذلــك ورش العمــل 
التوعوية، كما ستستقبل الهيئة عبر قنوات 
ــارات  ــع استفس ــة جمي ــل المختلف التواص
المتابعين وســتقوم بالرد عليها بما يساهم 
فــي إثــراء الحملــة وبمــا يحقــق األهــداف 

المرجــوة مــن إطالقهــا.وام

كشــف االتحــاد المصــري للجولــف 
عــن شــعار البطولــة العربيــة للجولف 
للرجــال رقــم ٤٠ التــي تســتضيفها 
ــالل  ــرة خ ــة القاه ــة المصري العاصم
الفترة من ١٦ إلى ٢٣ ديسمبر الحالي 
ــد  ــم الن ــف دري ــادي جول ــب ن بملع

بمدينــة ٦ أكتوبــر.
الحضــارة  عــن  الشــعار  ويعبــر 
خــالل  مــن  القديمــة  المصريــة 
بشــري  شــكل  فــي  كــرة جولــف 
المميــز  الفرعونــي  الــزي  ترتــدى 
 ويمســك بيــده مضــرب الجولــف.

وأكــدت ١٤ دولــة مشــاركتها فــي 
البطولــة هــي حامل اللقــب المنتخب 
والســعودية  واإلمــارات  المغربــي، 
والبحريــن والكويــت وقطــر وســلطنة 
عمــان وتونــس وليبيا ولبنــان واألردن 
وفلســطين والعــراق، باإلضافــة إلــى 
األرض  صاحــب  المضيــف  البلــد 
 مصــر وصيــف النســخة الماضيــة.

وأوضــح تيمور أبــو الخير نائب رئيس 
ــو  ــف وعض ــري للجول ــاد المص االتح
المكتــب التنفيــذي لالتحــاد العربــي 
للعبــة بأن االســتعدادات تجــرى على 
قــدم وســاق وأوشــكت علــى االنتهــاء 
تمهيدا الستقبال األشقاء العرب خالل 

األيــام القليلــة المقبلة.

وأضــاف أن هــذه البطولــة كانــت 
إقامتهــا مقــررة العــام الماضــي لكنهــا 
تأجلت مثل معظم األحداث الرياضية 

الكبــرى بســبب فيــروس كورونا.
وأوضــح أن هــذه النســخة مــن 
البطولــة تحظــى باهتمام عربــي كبير 
ــى هامشــها  ــه ســيعقد عل الســيما أن
اجتمــاع المكتــب التنفيــذي لالتحــاد 
ــة  ــاع للجمعي ــه اجتم ــي ويعقب العرب
العموميــة العاديــة لالتحــاد العربــي، 
والتي ستشهد إجراء انتخابات مجلس 
إدارة االتحاد العربي للجولف للدورة 

المقبلــة والتــي تمتــد حتــى ٢٠٢5.
ــن  ــي األمي ــادل الزرعون ــه ع ووج
للجولــف  العربــي  لالتحــاد  العــام 
ــيخ  ــي الش ــن معال ــة ع ــمه ونياب باس
فاهــم بــن ســلطان القاســمي رئيــس 
االتحاديــن العربي واإلماراتي وأعضاء 
المكتــب التنفيــذي لالتحــاد العربــي 
الشــكر والتقدير للقائمين على رياضة 
الجولــف بجمهوريــة مصــر العربيــة، 
معربــا عن ثقتــه وإخوانه بنجاح هذه 
البطولة بجميع منافساتها والفعاليات 

المصاحبــة لهــا.

حصــد رمــاة »فريــق فــزاع« ذهبية 
وبرونزيــة »بطولــة الرامــي الذهبــي« 
لرمــاة االطبــاق من الحفــرة » التراب 
»التــي نظمها اتحاد االمارات للرماية، 
بمشــاركة واســعة مــن أنديــة الدولــة 
علــى مياديــن نــادي العين للفروســية 
والرمايــة والجولــف، وذلــك فــي اطار 
احتفاالتــه بعيــد االتحاد »الخمســين« 
ــي  ــاركة ف ــتعدادًا للمش ــة، واس للدول
دورة ألعــاب مجلس التعاون الخليجي 

بالكويــت فــي ينايــر المقبل.
ونجــح الفريــق المكون مــن الثنائي 
وليــد وظاهــر العريانــي فــي تحقيــق 
عــودة قوية في النهائيــات، رغم تأخر 
الترتيــب فــي الــدور التأهيلــي، حيث 
ــُا بعــد رمايــة خمــس  حــل وليــد ثالث
جــوالت محققــًا ١١١ طبقــًا، لكنــه 
نجــح فــي حجــز الصــدارة لنفســه في 
النهائيات بعد منافسة قوية من سيف 
الشامسي صاحب المركز الثاني والذي 
نــال الميداليــة الفضية، وتــاله وظاهر 
العريانــي صاحــب المركــز الثالــث 
ــة،  ــة البرونزي ــى الميدالي وحصــل عل
ثــم جــاء أحمــد يحيــى الحمــادي فــي 

المركــز الرابــع.
وعلــى صعيــد الناشــئين فقــد عــاد 

الــى الواجهــة الناشــئ أحمــد عبــد اهلل 
بــن مجرن محتال المركز األول برصيد 
9٣ طبقــا ثــم أحمــد قحطــان النعيمي 
ثانيــًا برصيــد ٧٦ طبقــا ثــم حمــد علي 
الكعبــي ثالثًا برصيد 59 طبقا، وتالهم 

علــى فــواز رابعــًا برصيــد ٣8 طبقا.
وحــرص اتحــاد الرماية علــى تقديم 

جائــزة تقديريــة للرامــي الناشــيء 
ــذي شــارك  ــن حــم ال ســالم احمــد ب
فــي بطولــة رمايــة االطبــاق مــن 
االبــراج » االســكيت« ضمــن مراســم 
ــرا للمســتوى المتطــور  ــج تقدي التتوي
الــذي قدمــه خــالل البطولــة وتحفيــزًا 

ــاة.وام ــي الرم لباق

»المعاشات« تطلق حملة للتوعية بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون

14 دولة تؤكد مشاركتها بالنسخة الـ40 من البطولة العربية للجولف

وليد العرياني يحصـد ذهـبية »الرامي الذهبي« للـتراب

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

دبي - الوطن

17 العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢١م

قال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن 
العامري رئيس فريق عونك يا وطن  حم 
التطوعي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع: 
»تواصل قيادتنا الرشيدة مسيرة المغفور له 
الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب اهلل ثراه«، واآلباء المؤسسين 
الذين غرسوا في أعماقنا بذور الخير والعطاء 
دون مقابل، وأرسوا ثقافة العمل التطوعي 
لتكون جزءًا من جوانب التنمية المستدامة، 

لبناء مستقبل أفضل ألجيالنا القادمة«.
واضاف بن حم: »ان السياسة الحكيمة 
والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في دولة 
اإلمارات تحفز الشباب على ارتياد األعمال 
التطوعية.وليس هذا فحسب إذ أن المتطوعين 
والمتطوعات في الدولة يجدون في قادتهم 
على  ويحرصون  الحسنة  القدوة  وآبائهم 
السير على نهجهم، آملين بأن يكونوا ويظلوا 
سفراء لإلمارات في ساحات العطاء اإلنساني 

بشكل ال محدود.
عونك  فريق  رئيس  واشار 
يا وطن التطوعي: »إن العمل 
التطوعي يعد جزءًا من النسيج 
الثقافي واالجتماعي الذي قامت 
خالل  وبرزت  الدولة،  عليه 
من  العديد  الماضية  السنوات 
الهيئات والجمعيات التطوعية. 
والعمل التطوعي هو أحد مظاهر 
النشاط الخيري واإلنساني الذي 

تمارسه الدولة على الصعيد الخارجّي، في 
ظل حرص حكومة دولة اإلمارات واهتمامها 
التطوعي  للعمل  الالمحدود  ودعمها 
ومؤسساته، ولجهود جمعيات النفع العام 

التطوعّية وبرامجها.”
واضاف عضو المجلس الوطني االتحادي 
السابق »لقد أعطتنا دولة اإلمارات الكثير، 
وينبغي علينا رد هذا الجميل ولو بشيء 
بسيط من خالل تبني المبادرات التي تعزز 

جهودنا، وتحفزنا على االستمرارية في العطاء، 
وتدعم تواصلنا مع شتى البرامج واألنشطة 

المجتمعية المختلفة.
وختم بن حم: نعمل في فريق عونك يا 
وطن التطوعي على ترسيخ مبادئ اإلنسانية 
والخير التي نشأنا عليها في اإلمارات هذه 
على  الرشيدة  القيادة  عملت  التي  القيم 
االتحاد  قيام  منذ  المجتمع  في  ترسيخها 
على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان »طيب اهلل ثراه«.

أصدر مركز تريندز للبحوث واالستشارات الدراسة الثامنة ضمن سلسلة 
»اتجاهات حول اإلسالم السياسي«، تحت عنوان: »المنظمات اإلسالمية 
في أمريكا.. تحوالت الهوية والعقيدة والسياسة«، أعدها األستاذ الدكتور 
نصر محمد عارف أستاذ العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 

- جامعة القاهرة.
وتوضح الدراسة أن نشأة المنظمات اإلسالمية في أمريكا كانت استثنائية 
بصورة تعكس حقيقة وجود المسلمين فيها، وطريقة تفكيرهم، وطبيعة 

همومهم ومشاكلهم.
وتشير إلى أن هذه المنظمات لم تحقق المأمول منها في أن تكون 
جزءاً من المجتمع األمريكي وقادراً على التأثير فيه، وفي عملية صنع 
السياسة الداخلية والخارجية بما يحقق مصالحها، ومصالح الجاليات التي 
تعبر عنها، وعلى العكس من ذلك تورطت معظم هذه المنظمات في 
صراعات سياسية في دول العالم العربي وجنوب آسيا، وكأنها إنما أنشئت 

لخدمة جماعات معينة في تلك الدول.
المشكلة؛  لتلك  المنظمات كمخرج  ن هذه  ُتَوطَّ أن  الدراسة  وترى 
بمعنى أن تكون أمريكية خالصة تخدم المسلمين األمريكيين، وتحافظ 
على قيمهم ودينهم في السياق االجتماعي األمريكي، بصورة تنتج نسخة 
إسالمية أمريكية، وذلك عن طريق توافر شرطين أساسيين: األول؛ وجود 
قيادات مسلمة أمريكية نشأت في المجتمع األمريكي وليست مرتبطة 
بجماعات سياسية، والشرط الثاني؛ هو التمويل الذاتي لجميع األنشطة 
والفعاليات، والتوقف عن التمويل الخارجي الذي يرتهن هذه المنظمات 

ومجتمعاتها ألجندات خارجية.
وتؤكد الدراسة أنه على مدى أكثر من نصف قرن سارت المنظمات 
اإلسالمية األمريكية في طريق طويل متعرج، أعاقها عن ترسيخ جذورها 
في المجتمع األمريكي، حيث تكبلت معظم هذه المنظمات، إن لم يكن 
جميعها بارتباطات حزبية وسياسية خارجية، حولتها إلى أدوات لخدمة 
الشرق، وظفتها في صراعاتها  مصالح وأهداف جماعات سياسية في 

السياسية مع الدول التي توجد تلك الجماعات فيها.
وتبين الدراسة أن المنظمات اإلسالمية األمريكية أدركت مؤخراً أنها 
ُوِجَدت فقط لخدمة مجتمعها األمريكي المسلم، حيث أسهمت ثالثة عوامل 
أساسية في تحقيق تحول جوهري في أهداف وأفكار وارتباطات هذه 
المنظمات؛لتتحرر من التبعية الخارجية وتنشغل بهموم مجتمعها وأعضائها.

وتوضح الدراسة أن العامل األول هو األحداث الدولية الكبرى خصوصًا 
أحداث سبتمبر ٢٠٠١، وما تالها من حروب في أفغانستان والعراق، 
والثاني هو توقف التمويل الخارجي بسبب ما صدر من قوانين تنظم 
التبرعات في دول الخليج العربي، والثالث هو ظهور جيل جديد من أبناء 
المهاجرين المسلمين في أمريكا، ولد ونشأ وتعلم في أمريكا، وال تربطه 

بالشرق إال الحكايات المؤلمة، والقصص التي تشعرهم بالشقاء والتعاسة.
وعلى الرغم من ذلك ظلت بعض المنظمات لديها بعض االرتباط 
بالخارج ألسباب شخصية تتعلق بالقيادات المنتخبة، أو اإلدارية التي تدير 
شؤونها، ويمكن حصر ذلك في منظمتين؛ هماCAIR، وMAS، فاألولى 
تركز جهودها على الدفاع عن المسلمين الذين يقع عليهم اضطهاد أو 
ظلم في داخل الواليات المتحدة، ولكن نظراً إلى ارتباط مديرها بتنظيم 
اإلخوان المسلمين، فقد استغل نجاحات CAIR في الداخل األمريكي 

لتحقيق مكاسب لجماعة اإلخوان.
أما المنظمة الثانية MAS فيقودها من يتولى شؤون جماعة اإلخوان 
في أمريكا، ولذلك جعلها أسيرة لهذه الجماعة ومقصورة عليها، ومن ثم 
جعل دورها هامشيًا؛ يقتصر على األدوار القديمة للمنظمات اإلسالمية في 
أمريكا، وهي المحافظة على انتماء األعضاء وارتباطهم بتنظيم اإلخوان.
وخلصت الدراسة إلى أن مواجهة المنظمات التي تخرج عن الدور 
َص  المحدد لها في نظامها األساسي، وفي القانون األمريكي الذي رخَّ

وجودها، يجب أن تتم في الداخل األمريكي وليس خارجه.

والرعاية  لإليواء  أبوظبي  مركز  افتتح 
اإلنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع 
بأبوظبي، عمله الفني »قطع البولنغ« في 
 منطقة اليوبيل بإكسبو ٢٠٢٠ دبي أمس.

جاء ذلك بحضور كل من معالي حصة بنت 
المجتمع،  تنمية  وزيرة  بوحميد،  عيسى 
ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس 
دائرة تنمية المجتمع، وسعادة سارة شهيل، 
المدير العام للمركز، وأصحاب السعادة ومدراء 
بأبوظبي. االجتماعي  القطاع  في   العموم 

ويتم عرض العمل الفني طوال الموسم ليكون 
منارة لإلنسانية والعمل االجتماعي، وقد تم 

صنعه على مدار عامين بأيد ٢٠ امرأة من 
الحاالت اإلنسانية الناجية من االتجار بالبشر، 
التي شملها المركز برعايته، ضمن برامج إعادة 
التأهيل النفسي والتدريب المهني الخاصة 
بهن، وذلك بالتعاون مع وإشراف مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون، وهو يتكون من عشر 
قطع »بولنغ« على شكل اإلنسان ومصنوعة 
بحجمه الطبيعي وأمامها كرة كبيرة مكتوب 
 عليها كلمة »الحياة« بالعربية واإلنجليزية.

عبر  الحاالت  الفني شعور  العمل  ويروي 
الشروحات الصوتية والكتابات التي تصحبه، 
وتعكس فكرته نظرتهن للحياة بعد النجاة 

ودعم المركز لهن، حيث تحاكي تجاربهن 
القاسية لعبة »البولنغ« عند اصطدام الكرة 
بالقطع الخشبية وسقوط القطع ثم عودتها 
للوقوف من جديد، فقد صدمتهن الحياة 
من قبل إال أنهن، بمعونة أخيهن اإلنسان، 
 رجعن للنهوض ومواجهة الحياة من جديد.

بنك  برعاية  الفني  العمل  وضع  ويأتي 
للعطور   LVMH”و التجاري  أبوظبي 
 والتجميل« و«المجموعة الذهبية العالمية”.

اللبنانية دانة جوني  الفنانة  وقد صممت 
»قطع  يحمي  الذي  الخارجي  الهيكل 

البولنغ«من الخارج.وام

تنطلق من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، 
مساء اليوم أولى حلقات البث المباشر من 
المليون«  »شاعر  النبطي  الشعر  برنامج 
وتنتجه  تنظمه  والذي  العاشر،  بموسمه 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
استراتيجيتها  إطار  في  بأبوظبي  والتراثية 
وتعزيز  التراث  لصون  الهادفة  الثقافية 
وذلك  العربي،  والشعر  باألدب  االهتمام 
مساًء  والنصف  التاسعة  الساعة  تمام  في 
 بتوقيت اإلمارات عبر قناتي بينونة واإلمارات.

ويبدأ مشوار المنافسات الشعرية بمشاركة 
عربية  دول   9 من  وشاعرة  شاعرًا   ٤8
السعودية،  البحرين،  اإلمارات،  )األردن، 
ُعمان،  سلطنة  اليمن،  الكويت،  العراق، 
روائعهم  سيقدمون  والذين  سوريا(، 
الشعرية كل ثالثاء على مدى ١٦ أسبوعًا، 
متعددة وصواًل  منافسات  مراحل  وضمن 
 إلى تتويج الفائز بلقب وجائزة البرنامج.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
شاعر  برنامج  إن  بأبوظبي،  والتراثية 
بالتزامن  العاشر  المليون ينطلق بموسمه 
مع احتفاالت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ليواصل مسيرته  الخمسين،  االتحاد  بعيد 
التراث  الشعر والشعراء وصون  في دعم 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  بدعم 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
الذي  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
التراث  لبرامج صون  كبيرا  اهتماما  ُيولي 
 العربي ورعايته وحفظه لألجيال القادمة .
وأشار المزروعي أن برنامج شاعر المليون 
ساهم على مدى الـ ١5 عامًا الماضية، وتحديدًا 
منذ مطلع ٢٠٠٦ وإطالق موسمه األول، 
في عملية التنمية الثقافية الُمستدامة التي 
تشهدها أبوظبي، وترجم تطلعاتها الطموحة و 
ترسيخها كمدينة عالمية لصون التراث الثقافي 
 بشكل عام والشعر على وجه الخصوص.
وأضاف المزروعي أن عدد الشعراء الذين 

اإلعالمي  الظهور  فرصة  أبوظبي  منحتهم 
الواسع للمّرة األولى، وذلك عبر اختيارهم في 
قائمة االختبارات والمقابالت المعروفة بقائمة 
الـ ١٠٠ األولية، تجاوز الـ ١١٠٠ شاعًر وشاعرة 
من أصل أكثر من )١5٠٠٠( شاعر قابلتهم 
جوالتها  في  مباشر  بشكل  التحكيم  لجنة 
 التمهيدية، على مدار ١٠ مواسم متتالية.

وتمكن البرنامج من تقديم )٤٣٢( شاعرًا على 
مدى 9 مواسم خالل الفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠، 
منهم ٢١ شاعرة وصلت منهن ٣ شاعرات 
من السعودية واإلمارات لغاية اليوم للمرحلة 
األخيرة للبرنامج، وقّدم الشعراء الـ ٤٣٢ 
البث  قصيدة خالل   )١٢5٠( عن  يزيد  ما 
الُمباشر على مسرح شاطئ الراحة، ما بين 
قصيدة رئيسية أو قصيدة ُمجاراة، وذلك عبر 
 ١٣٦ حلقة بث مباشر على مدى 9 مواسم.

بدأت مرحلة االختبارات والتصفيات المؤهلة 
لنهائي الحلم، وأول مهمة لشعراء قائمة 
الـ ١٠٠ بزيارة الحدث األبرز واألكبر في 
العالم »إكسبو ٢٠٢٠ دبي«، وكان المطلوب 
من الشعراء كتابة أبيات شعرية عن هذه 
الختبار  الخضوع  ذلك  وتبع  الزيارة، 
 تحريري إلبراز مواهبهم الشعرية المتنوعة.

البرنامج المكونة  ثم قابلت لجنة تحكيم 
واستمعت  الشعراء  االستشارية،  واللجنة 
ألبيات الزيارة، وطلبت منهم إلقاء أبيات 
ُأخرى من مخزونهم الشعري، وانتهت المقابلة 
باختبار سريع يقوم الشعراء من خالله بتصحيح 
 بيت شعري فيه خلل في الوزن أو القافية.

و قال سلطان العميمي، عضو لجنة التحكيم 
مدير أكاديمية الشعر، خالل الحلقة التسجيلية 
التي  الصعوبة  »بقدر  المائة،  لتصفيات 
تجاوزناها في هذه المرحلة، أيضًا القادم 
 ٤8 والـ  أصعب،  القادم  بالسهل،  ليس 
 سيتنافسون في مواجهة الصراع على البيرق”.

وأكد حمد السعيد، عضو لجنة التحكيم، أن 
اختبارات وتصفيات قائمة المائة تعتبر من 
أصعب المراحل بالنسبة للشعراء المشاركين 
التحكيم. للجنة  بالنسبة  وكذلك   فيها، 

وأشار الدكتور غسان الحسن، عضو لجنة 
التحكيم، أن هناك نقطة مهمة في برنامج 
شاعر المليون بالذات، وهو أن التقييم في 
البرنامج على القصيدة التي يقدمها، وليس 
على دواوينه وما أصدر من قصائد، وأن 
الشاعر أحيانًا يجود وأحيانًا يقدم قصيدة 

متواضعة.وام

أكــد معالــي عبــداهلل بــن ســلطان بــن 
عــواد النعيمــي وزير العدل أن » إكســبو 
ــة خاصــة  ــي » يكتســب أهمي ٢٠٢٠ دب
باعتبــاره حدثا عالميــا كبيرا يجمع تحت 
ســقف واحــد، مالمــح مهمــة مــن ماضي 
الشــعوب وتاريخهــا وتراثهــا اإلنســاني، 
بــكل مــا يتســم بــه مــن تنــوع مــن 
ــه  ــم وطموحات ــات العال ــب، وتطلع جان
إلــى المســتقبل ومــا أعدته لــه، مختلف 
دولهــا مــن ابتكارات واختراعــات وأفكار 
تضمــن لألجيــال المقبلة الحيــاة الكريمة 
ــي  ــب آخــر، ف ــش مــن جان ــد العي ورغ
مزيــج يــؤدي لمزيــد مــن التقــارب بيــن 
ــدة  ــاء جســور جدي ــم وبن شــعوب العال

لتواصــل العقــول وصنــع المســتقبل كمــا 
هــو شــعار المعــرض.

جــاء ذلــك خالل زيــارة معاليــه لجناح 
ســاحل العــاج المقــام في منطقــة التنقل 
فــي إكســبو، حيــث اطلــع معاليــه علــى 
مكونــات الجناح الذي تســعى من خالله 
الدولــة غرب األفريقية للتعريف بمالمح 
مهمــة من نهضتهــا االقتصادية والثقافية، 
بمــا يعكســه تصميم جناحها المســتوحى 
من البيئة والثقافة األفريقية، وطموحات 
ســاحل العــاج للمســتقبل تحــت الشــعار 
الــذي اختارتــه لجناحهــا وهــو » الطريق 

إلــى أفريقيــا الجديدة«.
ويتنــاول الجنــاح قصــة التطــور الــذي 
مــرت بــه ســاحل العــاج منــذ االســتقالل 
وانتقالهــا مــن مجتمــع يعتمــد بصــورة 

ــى  ــي، إل ــاط الزراع ــى النش ــية عل أساس
تنويــع االقتصــاد والتوســع فــي األنشــطة 
ــاح  ــرض الجن ــن يع ــي حي ــة، ف الصناعي
فــي  المتاحــة  االســتثمارية  الفــرص 
ــي  ــي ضــوء التوســع ف ــاج ف ســاحل الع
المســتقبلية  المشــاريع  مــن  العديــد 
ضمــن قطاعــات متنوعــة تشــمل الطاقــة 
المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والبنية 

ــا. ــة وغيره التحتي
وأشــاد معالي وزير العدل - في ختام 
ــز  ــي المتمي ــور األفريق ــاة - بالحض الزي
ضمــن »إكســبو ٢٠٢٠ دبــي« حيــث 
ســلطت المشــاركة األفريقية الضوء على 
التطــور الكبيــر الذي تشــهده أغلب دول 
القــارة على مختلف األصعدة االقتصادية 

واالجتماعيــة والتقنية.

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

محمد بن حم: الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة 
تحفز الشباب على ارتياد األعمال التطوعية

تؤكد ارتباط بعض المنظمات بتنظيم »اإلخوان المسلمين«

»تريندز« يكشف تورط المنظمات اإلسالمية األمريكية في صراعات سياسية عربية

»إيواء« يفتتح عمله الفني »قطع البولنغ« في إكسبو 2020 دبي

برنـامــج شــــاعــــر المـلـــيـون ينطلـــق الــيـوم

وزير العدل يزور جناح ساحل العاج في »إكسبو 2020 دبي«

للمعاشــات  العامــة  الهيئــة  أعلنــت 
إطــالق  عــن  االجتماعيــة  والتأمينــات 
حملــة للتوعيــة بالنظــام الموحــد لمــد 
دول  لمواطنــي  التأمينيــة  الحمايــة 
ــة  ــج العربي ــدول الخلي ــس التعــاون ل مجل
 العامليــن فــي أي مــن دول المجلــس.
وتركــز الحملــة - التــي تأتي تحت شــعار« 
رعايــة تأمينيــة تحــت مظلــة خليجيــة« - 
والمشــمولين  بالنظــام  التعريــف  علــى 
فيــه، وشــروط الشــمول بهــذا النظــام، 
ــتراكات،  ــداد االش ــد س ــف بقواع والتعري
ــا  ــل عليه ــي يحص ــة الت ــع التأميني والمناف
المؤمــن عليــه نتيجــة الشــمول بأحكامــه.
وقالت حنان السهالوي المدير التنفيذي 
لقطــاع المعاشــات إن الحملــة تأتــي فــي 
إطــار ســعى أجهــزة التقاعــد المدنــي فــي 
دول التعــاون لرفــع مســتوى الوعــي عــن 
نظــام مد الحمايــة التأمينيــة، حيث أوصى 
االجتماع الـ ٤9 للجنة الفنية ألجهزة التقاعد 

المدني والتأمينات االجتماعية بأهمية تنفيذ 
حملــة توعويــة لرفــع مســتوى الوعــي عن 
النظــام فــي دول المجلــس، مشــيرة إلــى 
ــواٍز  ــكل مت ــة بش ــذه الحمل ــالق ه أن إط
فــي دول مجلــس التعــاون يوفــر الصــدى 
ــى  ــة إل ــائل الحمل ــال رس ــوب إليص المطل
الفئات المؤهلة للشمول بنظام مد الحماية 
التأمينيــة، كمــا أنــه سيســهم بــال شــك فــي 
تشــكيل جــزًء هامــًا مــن الوعــي التأمينــي 
عــن أحــد األنظمــة الخليجية المهمــة التي 
تبناهــا المجلــس مــن أجل دعم االســتقرار 
ــن  ــة بي ــة الوطني ــال العمال وتشــجيع انتق

المجلس. دول 
وأضافــت ينعكــس التنســيق بيــن دول 
ــؤون  ــص الش ــا يخ ــاون فيم ــس التع مجل
التأمينيــة لمواطنــي دول المجلــس بشــكل 
ــي  ــدول ف ــذه ال ــة ه ــى رؤي ــي عل إيجاب
ــد  ــام م ــغيلية لنظ ــدرة التش ــين الق تحس
الحمايــة الــذي يخــدم أبنــاء الخليــج، كمــا 

يعــزز هــذا التنســيق متانــة العالقــة التــي 
تجمــع بيــن هــذه األجهــزة لخدمــة جهــود 
ــة  ــراء تجرب ــي إث ــس ف ــة المجل ــادة دول ق
نظام التأمين الموحد ألبناء دول المجلس، 
مشــيرة إلى أن نظام مــد الحماية التأمينية 
هــو أحــد القــرارات التــي تجســد وحــدة 
ــن  ــا بالمواط ــة واهتمامه ــدول الخليجي ال
الخليجــي أيــًا كان البلــد الــذي ينتمي إليه.

ودعت الســهالوي الجمهــور إلى متابعة 
مخرجــات هــذه الحملــة من خالل وســائل 
ــوات التواصــل  ــة، وقن ــالم الجماهيري اإلع
االجتماعــي الخاصــة بالهيئة على الحســاب 
ــتجرام  ــى إنس ــد )GPSSAAE( عل الموح
وتويتــر وفيســبوك، وكذلــك ورش العمــل 
التوعوية، كما ستستقبل الهيئة عبر قنوات 
ــارات  ــع استفس ــة جمي ــل المختلف التواص
المتابعين وســتقوم بالرد عليها بما يساهم 
فــي إثــراء الحملــة وبمــا يحقــق األهــداف 

المرجــوة مــن إطالقهــا.وام

كشــف االتحــاد المصــري للجولــف 
عــن شــعار البطولــة العربيــة للجولف 
للرجــال رقــم ٤٠ التــي تســتضيفها 
ــالل  ــرة خ ــة القاه ــة المصري العاصم
الفترة من ١٦ إلى ٢٣ ديسمبر الحالي 
ــد  ــم الن ــف دري ــادي جول ــب ن بملع

بمدينــة ٦ أكتوبــر.
الحضــارة  عــن  الشــعار  ويعبــر 
خــالل  مــن  القديمــة  المصريــة 
بشــري  شــكل  فــي  كــرة جولــف 
المميــز  الفرعونــي  الــزي  ترتــدى 
 ويمســك بيــده مضــرب الجولــف.

وأكــدت ١٤ دولــة مشــاركتها فــي 
البطولــة هــي حامل اللقــب المنتخب 
والســعودية  واإلمــارات  المغربــي، 
والبحريــن والكويــت وقطــر وســلطنة 
عمــان وتونــس وليبيا ولبنــان واألردن 
وفلســطين والعــراق، باإلضافــة إلــى 
األرض  صاحــب  المضيــف  البلــد 
 مصــر وصيــف النســخة الماضيــة.

وأوضــح تيمور أبــو الخير نائب رئيس 
ــو  ــف وعض ــري للجول ــاد المص االتح
المكتــب التنفيــذي لالتحــاد العربــي 
للعبــة بأن االســتعدادات تجــرى على 
قــدم وســاق وأوشــكت علــى االنتهــاء 
تمهيدا الستقبال األشقاء العرب خالل 

األيــام القليلــة المقبلة.

وأضــاف أن هــذه البطولــة كانــت 
إقامتهــا مقــررة العــام الماضــي لكنهــا 
تأجلت مثل معظم األحداث الرياضية 

الكبــرى بســبب فيــروس كورونا.
وأوضــح أن هــذه النســخة مــن 
البطولــة تحظــى باهتمام عربــي كبير 
ــى هامشــها  ــه ســيعقد عل الســيما أن
اجتمــاع المكتــب التنفيــذي لالتحــاد 
ــة  ــاع للجمعي ــه اجتم ــي ويعقب العرب
العموميــة العاديــة لالتحــاد العربــي، 
والتي ستشهد إجراء انتخابات مجلس 
إدارة االتحاد العربي للجولف للدورة 

المقبلــة والتــي تمتــد حتــى ٢٠٢5.
ــن  ــي األمي ــادل الزرعون ــه ع ووج
للجولــف  العربــي  لالتحــاد  العــام 
ــيخ  ــي الش ــن معال ــة ع ــمه ونياب باس
فاهــم بــن ســلطان القاســمي رئيــس 
االتحاديــن العربي واإلماراتي وأعضاء 
المكتــب التنفيــذي لالتحــاد العربــي 
الشــكر والتقدير للقائمين على رياضة 
الجولــف بجمهوريــة مصــر العربيــة، 
معربــا عن ثقتــه وإخوانه بنجاح هذه 
البطولة بجميع منافساتها والفعاليات 

المصاحبــة لهــا.

حصــد رمــاة »فريــق فــزاع« ذهبية 
وبرونزيــة »بطولــة الرامــي الذهبــي« 
لرمــاة االطبــاق من الحفــرة » التراب 
»التــي نظمها اتحاد االمارات للرماية، 
بمشــاركة واســعة مــن أنديــة الدولــة 
علــى مياديــن نــادي العين للفروســية 
والرمايــة والجولــف، وذلــك فــي اطار 
احتفاالتــه بعيــد االتحاد »الخمســين« 
ــي  ــاركة ف ــتعدادًا للمش ــة، واس للدول
دورة ألعــاب مجلس التعاون الخليجي 

بالكويــت فــي ينايــر المقبل.
ونجــح الفريــق المكون مــن الثنائي 
وليــد وظاهــر العريانــي فــي تحقيــق 
عــودة قوية في النهائيــات، رغم تأخر 
الترتيــب فــي الــدور التأهيلــي، حيث 
ــُا بعــد رمايــة خمــس  حــل وليــد ثالث
جــوالت محققــًا ١١١ طبقــًا، لكنــه 
نجــح فــي حجــز الصــدارة لنفســه في 
النهائيات بعد منافسة قوية من سيف 
الشامسي صاحب المركز الثاني والذي 
نــال الميداليــة الفضية، وتــاله وظاهر 
العريانــي صاحــب المركــز الثالــث 
ــة،  ــة البرونزي ــى الميدالي وحصــل عل
ثــم جــاء أحمــد يحيــى الحمــادي فــي 

المركــز الرابــع.
وعلــى صعيــد الناشــئين فقــد عــاد 

الــى الواجهــة الناشــئ أحمــد عبــد اهلل 
بــن مجرن محتال المركز األول برصيد 
9٣ طبقــا ثــم أحمــد قحطــان النعيمي 
ثانيــًا برصيــد ٧٦ طبقــا ثــم حمــد علي 
الكعبــي ثالثًا برصيد 59 طبقا، وتالهم 

علــى فــواز رابعــًا برصيــد ٣8 طبقا.
وحــرص اتحــاد الرماية علــى تقديم 

جائــزة تقديريــة للرامــي الناشــيء 
ــذي شــارك  ــن حــم ال ســالم احمــد ب
فــي بطولــة رمايــة االطبــاق مــن 
االبــراج » االســكيت« ضمــن مراســم 
ــرا للمســتوى المتطــور  ــج تقدي التتوي
الــذي قدمــه خــالل البطولــة وتحفيــزًا 

ــاة.وام ــي الرم لباق

»المعاشات« تطلق حملة للتوعية بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون

14 دولة تؤكد مشاركتها بالنسخة الـ40 من البطولة العربية للجولف

وليد العرياني يحصـد ذهـبية »الرامي الذهبي« للـتراب

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

دبي - الوطن
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localdept@al-watan.ae العدد )٣٦١٠( الثالثاء ٢ جمادى األولى ١٤٤٣هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢١م

أظهرت دراسة جديدة أن عدم الحصول على قسط 
النوم يمكن أن يؤدي إلى جميع أنواع  كاف من 
المشاكل في مناطق الدماغ التي تتحكم في اللغة 

والتخطيط واإلحساس بالوقت والذاكرة.
البريطانية  المراتب  الخبراء في ماركة  وأجرى 
العالقة  دراسة حول  مؤخًرا   TEMPUR الفاخرة 
بين قلة النوم والذاكرة، ووجدوا أن أكثر من نصف 
)5٤%( من شملهم االستطالع يعتقدون أن قلة النوم 

تجعل ذاكرتهم أسوأ وأن العلم يدعم ذلك.
وفي شرح للرابط بين النوم والذاكرة، قال الخبراء 
النوم  لعدم  البارزة  النتيجة  TEMPUR »إن  في 
التركيز والتعلم،  انخفاض قدرتك على  جيًدا هي 
مما يجعل استيعاب المعلومات الجديدة وتذكرها 

أكثر صعوبة«.
والنوم الجيد لياًل يخلق الذكريات ويحافظ عليها 
وفًقا ألهميتها. وذلك ألن تكرار الدماغ لألحداث 
األخيرة يحدث فقط عندما تكون نائًما. وأثناء النوم، 

ينقل عقلك ذاكرته إلى منطقة تخزين أكثر كفاءة، 
مهام  أداء  يمكن  تستيقظ،  عندما  أنه  يعني  مما 

الذاكرة بشكل أسرع وأكثر دقة.
وأفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية 
أن واحًدا من كل ثالثة أشخاص يعاني من مشاكل 
في النوم، مما يعني أن ذاكرة الماليين من الناس 
يمكن أن تتأثر، وقالت TEMPUR إن الرابط يتعلق 
بكيفية تطور العقل، حيث يتكون الدماغ من ١٠٠ 
مليار خلية عصبية مرتبطة بآالف الوصالت، والتي 
تتطور باستمرار. وإذا كنت ال تنام بما يكفي، فأنت 
ال تدع عقلك يقوي روابط معينة، وهذا بدوره ال 

يتيح الوقت لترسيخ ذكرياتك.
وكشفت الدراسة أن أربعة من كل خمسة أشخاص 
يعتقدون أن امتالك المرتبة المناسبة أمر ضروري 
لنوم هانئ لياًل. ويعد خلق بيئة نوم مريحة أمًرا 
مهًما للحصول على نوم مريح واختيار المرتبة األكثر 

مالءمة أمًرا حيوًيا لتحقيق ذلك.وكاالت

ذهبية  مجوهرات  اكُتشفت 
مذهلة، صنعت خالل فترة حكم 
نفرتيتي، داخل مقبرتين من العصر 
البرونزي كانتا مخبأتين لمدة ٣٠٠٠ 

عام في قبرص.
الذهب  من  قالدة  على  وُعثر 
الخالص على شكل زهرة اللوتس 
مع أحجار كريمة مرصعة، تشبه 
ترتديها  كانت  التي  المجوهرات 
الملكة المصرية القديمة في األسرة 

الثامنة عشرة.
هذا  إن  اآلثار  علماء  ويقول 
االكتشاف وزخارف أخرى تحكي 
ألولئك  المكثفة  التجارة  قصة 
الموجودين في قبرص مع مصر.

وتعد المقبرة واحدة من اثنتين 
اكُتشفتا في عام ٢٠١8 في جزيرة 
البحر األبيض المتوسط   الصغيرة، 
جامعة  من  اآلثار  علماء  لكن 
مؤخرا  اكتشفوا   Gothenburg

العجائب بالداخل.
وإلى جانب المجوهرات الفخمة، 
اكتشف الفريق أيضا بقايا من ١55 
فردا ومجموعة من 5٠٠ قطعة في 

المقبرتين مجتمعين.
واسُتخدم كال الهيكلين لمئات 
السنين، من حوالي ١5٠٠ إلى ١٣5٠ 
الهياكل  ووضعت  الميالد،  قبل 
العظمية واألشياء الجنائزية فوق 

بعضها البعض.وكاالت

فاز الفيلم المكسيكي »الثقب 
في السياج« للمخرج خواكين ديل 
باسو بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان 
في  الدولي  السينمائي  القاهرة 
دورته الثالثة واألربعين التي أسدل 
الستار عليها أمس األول  األحد.

أقيم حفل الختام بالمسرح الكبير 
لدار األوبرا المصرية، وقدم خالله 

المغني والملحن حميد الشاعري 
صنعها  التي  »األفالم«  أغنية 
العام.  هذا  للمهرجان  خصيصًا 
وكرم المهرجان في حفل الختام 
بيندر  لورانس  األمريكي  المنتج 
فريمو  تيري  الفرنسي  والمخرج 
السينمائي. كان  مهرجان  رئيس 

وكاالت

يحلم الكثيرون بشراء منزلهم الخاص 
في مرحلة ما من حياتهم، إال أن هذه 
الشابة األسترالية لم تتوقع أبداً أن 
تتمكن من شراء منزل خاص خالل 

ثالث سنوات فقط.
نجحت مادي والتون )٢٣ عامًا( 
بشراء منزلها األول في يوليو ٢٠٢١، 
بعد ثالث سنوات فقط من شراء بعض 

األسهم في شركة أبل.
بدأت مادي باالدخار منذ أن كانت 
في سن الخامسة عشرة، ونجحت في 
ادخار مبلغ من المال مكنها من شراء 

بعض األسهم من شركة أبل.
ولم تعتمد مادي على الربح من 
عملت  حيث  كثيراً،  الشركة  أسهم 
كباحثة طبية بدوام كامل وموظفة 
تسويق بدوام جزئي، وكانت تدخر 

المزيد من المال لتحقيق حلمها في 
شراء منزل يومًا ما.

وعلى الرغم من ارتفاع األسعار 
الكبير الذي شهده سوق العقارات في 
أستراليا في األعوام الماضية، لم تشعر 
مادي باليأس من امتالك منزلها الخاص.

وفي نهاية المطاف حصلت الشابة 
الطموحة على أرباح تبلغ ١8٠ ألف 
دوالر من أسهمها في آبل، تمكنت 
من خاللها من تسديد جزء معقول 

من سعر المنزل الذي اشترته.
وعبرت مادي عن سعادتها البالغة 
ألنها تمكنت من اقتناء منزل خاص 
بها، وهي ال تزال في مقتبل العمر، 
وحثت الشبان على العمل الدؤوب 
واستغالل الفرص لتحقيق أحالمهم مهما 

كانت صعبة المنال.وكاالت

وجدت دراسة نشرت يوم الجمعة الماضي، في 
مجلة »سينس أدفانسز« أن تناول الطعام في الليل قد 
يزيد من خطر إصابة اإلنسان بعدم تحمل الجلوكوز 

أو مقدمات السكري.
قال الباحثون إن حصر الوجبات في النهار يمكن 
أن يساعد في الحفاظ على مستويات صحية للجلوكوز 
في الدم، مما يسمح للجسم بمعالجة السكريات 

بشكل أكثر فعالية.
عمال  على  لياًل  الطعام  تناول  آثار  تقييم  بعد 
خالل  الطعام  استهالك  أن  تبين  الليلية،  النوبات 
ساعات الليل يسبب اختالاًل في ساعة الجسم التي 
تنظم التغييرات الجسدية والعقلية والسلوكية على 

مدار اليوم.
آثار  بتقييم  الباحثون  قام  الدراسة،  هذه  في 

تناول الطعام لياًل على ١9 مشارًكا شاًبا يتمتعون 
بصحة جيدة ظلوا مستيقظين لمدة ٣٢ ساعة في 
بيئة مضاءة بشكل خافت وخاضعة للسيطرة، حيث 
حافظوا على وضعية ثابتة للجسم وتناولوا وجبات 

خفيفة متطابقة كل ساعة.
انخرط  الفترة،  هذه  بعد  إنه  الباحثون  وقال 
المشاركون في محاكاة جدول العمل الليلي واتبعوا 
نظامين لتناول الطعام، حيث تناولت مجموعة منهم 
الطعام أثناء الليل لمحاكاة جدول زمني نموذجي 
بين عمال المناوبة الليلية، بينما تناولت المجموعة 

األخرى الطعام خالل النهار.
بعد ذلك، اتبع المشاركون جدواًل روتينًيا ثابًتا 
مدته ٤٠ ساعة لتقييم آثار الوجبات على إيقاعاتهم 

اليومية.وكاالت

عدم النوم يؤثر على نشاط الذاكرة في الدماغ

العثور على مجوهرات ذهبية من عصر نفرتيتي

فيلم مكسيكي يفوز بجائزة الهرم 
الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي

تنجح بشراء منزل في عمر 23 بفضل استثمارها في أبل

استهالك الطعام لياًل يسبب اختالاًل في ساعة الجسم

من  دفين  كنز  على  العلماء  عثر 
أحافير قطيع من ١١ ديناصورا ألول 
أكبر  ذلك  في  بما  إيطاليا،  في  مرة 
وأكمل هيكل عظمي للديناصورات تم 
العثور عليه في البالد على اإلطالق.

واكتشفت الهياكل العظمية المتحجرة 
 Tethyshadros التي تنتمي إلى األنواع
 Villaggio في موقع يسمى insularis
مدينة  من  بالقرب   del Pescatore
ترييستي الساحلية الشمالية الشرقية.

وكشف العلماء أن هذه األنواع من 
الديناصورات عاشت في جزيرة من 
األرخبيل األوروبي في محيط تيثيس 
قبل 8٠ مليون عام، ويصل طولها إلى 

خمسة أمتار.
 Villaggio del Pescatore اشتهر
عام  في  بالديناصورات  مرة  ألول 
عظمي  هيكل  اكتشاف  بعد   ١99٦
Tethyshadros insularis أطلق  لـ 
عليه علماء الحفريات اسم »أنطونيو« 
واعتقدوا في البداية أنه »نوع قزم«. 
لكن االكتشافات األخيرة، التي أجرتها 

جامعة بولونيا في إيطاليا، تتعارض مع 
هذا، حيث ُيعتقد اآلن أن »أنطونيو« 
ال  كان  وربما  صغيرا  ديناصورا  كان 
يزال في طور النمو وقت وفاته. كما 
أنه كان جزءا من نفس القطيع الذي 
مات معا. ووقعت تسمية أكبر البقايا 
المتحجرة بين المجموعة بـ«برونو«.

ويعتقد علماء الجيولوجيا أن موقع 
Villaggio del Pescatore، الذي يطلق 
عليه اسم »كنز الديناصورات«، كان 
محيط  وسط  في  جزيرة  من  جزءا 
»متوسطي بدائي« ُيدعى بحر التيثس 

.)Tethys(
وأدى ذلك إلى قيام الخبراء بتعريف 
»أنطونيو« بشكل غير صحيح على 
أنه  اعتقدوا  نوع »قزم« ألنهم  أنه 
»قاعدة  بـ  يسمى  ما  على  مثال 
وهي  الجزيرة(،  تأثير  )أو  فوستر« 
بيولوجية في علم  قاعدة جغرافية 
األنواع  بأن  تفيد  التطوري  األحياء 
للموارد  وفقا  أكبر  أو  تصبح أصغر 
المتاحة في البيئة المحيطة.وكاالت

أعلنت خدمة بث الموسيقى عبر اإلنترنت »تيدال« 
اعتزامها السماح لجزء من مستخدميها إمكانية سداد 
قيمة اشتراكهم مباشرة  للموسيقيين أصحاب التسجيالت 

التي يستمع إليها المستخدمون كثيرًا.
وقالت شركة تيدال إنها قررت تحويل ما يصل إلى 
١٠% من قيمة االشتراك في خدمة »هاي فاي بلس« 
والبالغة 99ر١9 يورو شهريًا، إلى برنامج »الدفع المباشر 

للفنانين«.
وأضافت تيدال أن فكرة البرنامج الجديد هي ضرورة 
وصول أموال المستخدم بشكل مباشر إلى الفنان الذي 
يفضل االستماع إلى أعمالهم باستمرار عبر خدمة البث.

الفنانون  عليها  التي يحصل  المبالغ  قيمة  أن  يذكر 
حاليًا تتوقف على مدى شعبية أعمالهم الموسيقية على 
خدمات البث عبر اإلنترنت. لكن هذه المبالغ تكون 

بسيطة في أغلب األحوال.
إلى  المستخدم  من  المباشر  الدفع  نموذج  ويعتبر 
الفنان الذي تعتزم خدمة تيدال تطبيقه جديدًا بالنسبة 

لهذه الصناعة.
في الوقت نفسه تستهدف خدمة تيدال جذب المزيد 
من المستخدمين من خالل إطالق نسخة مجانية من 
خدمتها ألول مرة. وستكون هذه الخدمة متاحة في 

البداية للمستخدمين في الواليات المتحدة.
يذكر أن خدمة تيدال تأسست عام ٢٠١5 على يد 
مجموعة من الموسيقيين بقيادة نجم الراب جاي زد 
على أساس منح الفنانين نصيب أكبر من إيرادات الخدمة 
وتوفير جودة أفضل لصوت التسجيالت الموسيقية التي 

تبثها.وكاالت

لم تغب الشمس في القارة القطبية 
القارة  وتشهد  أكتوبر.  منذ  الجنوبية 
الواقعة في أقصى جنوب األرض حاليا 
يوما صيفيا طويال، يمتد من منتصف 

أكتوبر حتى أوائل أبريل.
ولكن يوم السبت الماضي ، اكتسح 
الظالم الجليد في غرب القارة القطبية 
الجنوبية. وسيمر القمر مباشرة أمام 
الشمس، ما يحجب نورها وينتج كسوفا 

كليا للشمس.
مناطق  الكسوف  مسار  ويعبر 
والبريطانية  األرجنتينية  أنتاركتيكا 
مناطق  من  تتكون  )التي  والتشيلية 
متداخلة(، باإلضافة إلى األراضي غير 
المطالب بها والمعروفة باسم ماري بيرد 
الند. وستشهد المناطق الواقعة على 
طول المسار ما يقرب من دقيقتين من 
الظالم في ضوء النهار الممتد ألشهر.

وفي الوقت نفسه، ستشهد األطراف 
وإفريقيا  الجنوبية  ألمريكا  الجنوبية 

جزئيا  كسوفا  ونيوزيلندا  وأستراليا 
طفيفا إلى حد ما. وبالنسبة ألمريكا 
الكسوف  الجنوبية وإفريقيا، سيكون 
في الصباح الباكر. وبالنسبة ألستراليا 
ونيوزيلندا، سيحدث ذلك مع غروب 

الشمس.
وعندما تغرق الشمس نحو األفق، 
يسار  أعلى  »ليقّبل«  القمر  سيظهر 
المدن  جميع  بين  ومن  الشمس. 
أكبر  هوبارت  ستشهد  األسترالية، 
كسوف، ولكن حتى مع ذلك، سيتم 
تغطية ١١% فقط من مساحة الشمس. 
وبالنسبة إلى ملبورن، تنخفض هذه 
النسبة إلى ٢% فقط، بينما في كانبرا 
يصعب رؤيتها - فالشمس تعبر األفق 
عند حدوث كسوف صغير. إنه وضع 
مماثل في نيوزيلندا. وسترى إنفركارغيل 
٤% من الشمس محجوبة بالقمر، مع 
األيسر.  الشمس  القمر بجانب  مرور 

وكاالت

You. يسعى محرك البحث الجديد
com إلى تحدي محرك البحث األشهر 
غوغل من خالل توفير خيارات جديدة 

ميسرة للبحث للمستخدمين.
وضوًحا  األكثر  االختالف  ويتمثل 
بين محرك البحث الجديد وغوغل في 
الجماليات والتشغيل، ويشير ريتشارد 
إلى   You.com أطلق  الذي  سوتشر 
جميع  بدت  سنوات،  مدار  على  أنه 
حد  إلى  متشابهة  البحث  محركات 
المحركات  هذه  وتفترض  حيث  ما، 
من  واألهم   - يمكن  المعلومات  أن 
في  مرتبة   - تكون  أن  يجب  ذلك، 
قائمة نصية، ومرتبة بدقة من األكثر 
فائدة إلى األقل فائدة. لكن هل هذه 
حًقا أفضل طريقة لترتيب المعلومات؟ 
وحتى لو كانت، فهل ما زالت كذلك؟
You. وتتضمن نتائج البحث على
أمازون  مثل  صفحات  على   com
وصفحات  اإلخبارية،  والقصص 
ويكيبيديا، ومنشورات ريدت، والمقاالت 
المتوسطة، ومقتطفات الترميز، وقوائم 

لينكدإن، ومبيعات إي باي، والتغريدات 
وإبداء  تغريدها  إعادة  يمكن  )التي 
البحث(،  نافذة  داخل  بها  اإلعجاب 
البحث  نتائج  قائمة  من  بداًل  واكثر، 
المتسلسلة من غوغل، و تقدم شيًئا 
أقرب إلى العرض الطبوغرافي لإلنترنت 
الذي يتيح للمستخدمين عرض جزر 

المحتوى المختلفة في وقت واحد.
وقال سوتشر »ال نريد أن يكون 
من  للمشاركة  هائل  مسار  لدينا 
الشبكات االجتماعية. نريد مساعدتك 
في البحث بجهد أقل، وجعلك تنجز 
المهام وتوفر وقتك عن طريق تلخيص 
الويب من أجلك، مع توفير طرق 
مريحة للغاية للتفاعل مع المحتوى 

خاصة لألجيال الشابة«.
من  أواًل  البحث  عمليات  وتتكون 
مصادر مفضلة، تليها مصادر محايدة، 
ثم مصادر ثانوية. وفي محاولة للهروب 
من تأثير فقاعة التصفية، يمكنك تسهيل 
فصل عمليات البحث المخصصة عن 

عمليات البحث الموضوعية.وكاالت

اكتشاف 11 ديناصورًا  في إيطاليا يعود تاريخها 
إلى 80 مليون عام

»تيدال« تتيح للمستخدم »الدفع المباشر 
للفنانين« عند االستماع ألغانيهم

كسوف كلي للشمس يغرق القطب الجنوبي بالظالم

محرك البحث الجديد You.com ينافس غوغل

قالت الرابطة األلمانية ألطباء الفم واألذن والحنجرة 
إن الفطريات تهاجم التجويف الفموي والبلعوم والمريء 
والجهاز الهضمي لدى األشخاص، الذين يعانون من 
ضعف المناعة بصفة خاصة كمرضى السرطان ومن 

خضعوا لعمليات نقل أعضاء.
وأضافت الرابطة أن عوامل الخطورة األخرى تشمل: 

داء السكري، واألمراض المعدية الحادة )مثل االلتهاب 
الرئوي(، واألدوية )مثل المضادات الحيوية وأدوية 
على  المحتوية  الربو  وبخاخات  الكيميائي  العالج 
الكورتيزون(، وسوء التغذية )نقص الحديد ونقص 
فيتامين B(، والتدخين، واستخدام أطقم األسنان، 

وسوء استخدام المضادات الحيوية.وكاالت

اضطــرابـات التـذوق تـزيد خطــر اإلصـابـة بفطــريـات الفـم

تعانــي البشــرة خــالل فصــل الشــتاء مــن الجفــاف والخشــونة والرغبــة فــي الحكــة. 
وتقــدم مجلــة »فروينديــن« األلمانيــة مجموعــة مــن النصائــح للعنايــة بالبشــرة خــالل 

أشــهر الســنة البــاردة.
فــي البدايــة، يوضــح خبــراء العنايــة بالبشــرة أن البــرودة قــد تســبب جفــاف البشــرة 
مــن األصــل، عــالوة علــى أن اســتخدام مــواد العنايــة الخاطئــة قــد يتســبب فــي جفــاف 

البشــرة بشــكل إضافــي، ولذلــك نصحــت المجلــة األلمانيــة باإلجــراءات التاليــة:
تنظيــف البشــرة باســتخدام منتــج تنظيــف لطيــف وغيــر مهيــج وقابــل للذوبــان فــي 
المــاء، ويتعيــن أن يهــدئ المنظــف البشــرة وال يتركهــا مشــدودة أو جافــة، ويتناســب 

البلســم المنظــف مــع البشــرة الجافــة بشــكل خــاص.
ــات  ــى مضــادات األكســدة ومكون ــوي عل ــي تحت تســاعد الكريمــات والعالجــات الت

ــدة. ــد البشــرة فــي أن تكــون بصحــة جي تجدي
يســاعد التقشــير اللطيــف بحمــض ألفــا هيدروكســي وبيتا هيدروكســي علــى تخليص 
الجلــد مــن خاليــا الجلــد الميتــة، ويوصــى الخبــراء باســتخدام أحمــاض ألفا هيدروكســي 
بشــكل خــاص للبشــرة الجافــة، ألنهــا تســاعد البشــرة علــى االحتفــاظ بالرطوبــة بشــكل 

أفضــل على المــدى الطويــل. وكاالت

  الزيوت النباتية غير العطرية تحافظ على البشرة في الشتاء

#هذه_أبوظبي.. متحف قرص العني بعدسة لطيفة بنت مبارك الدرميك

ناصر مال اهلل الحمادي
المحامي والمستشار القانوني

للمرأة ذمة مالية مستقلة
قــرر قانــون األحوال الشــخصية فــي المــادة »٦٢« أن المرأة 
الراشــدة حــرة فــي التصــرف فــي أموالهــا وال يجــوز للــزوج 
ــة  ــا ذم ــكل منهم ــا وأن ل ــا دون رضاه ــي أمواله ــرف ف التص

ماليــة مســتقلة.
وأن للمــرأة ذمــة مســتقلة ســواء فــي أهليــة الوجــوب أم 
أهليــة األداء ولذلــك تكــون المرأة الراشــدة حرة فــي التصرف 

فــي أموالهــا.
وقــد منــع القانــون الــزوج مــن التصــرف فــي أمــوال زوجته 
دون رضاهــا ألن فــي ذلــك تصرفــا فــي مــال الغيــر الســتقالل 
ذمــة المــرأة وألن ذمتهــا مفصولــه عــن ذمتــه  إذا ليــس فــي 
الــزواج اتحــاد ذمــة بيــن الــزوج وزوجتــه ولهــذا وجبــت عليه 

النفقــة فــي مالــه لزوجتــه حتــى وإن كانــت غنيــة .
وإذا شــارك أحدهمــا اآلخــر فــي تنميــة مــال أو بناء مســكن 
ونحــوه كان لــه الرجــوع علــى اآلخــر بنصيبــه فيه عنــد الطالق 
أو الوفــاة وبذلــك يتضــح أن القانــون قــد أكد على حــق المرأة 

فــي أن يكــون لهــا ذمــه مالية مســتقلة.

ثقافة قانونية

»التشّلون هم«

يومية سياسية مستقلة
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ــي«  ــبو ٢٠٢٠ دب ــجل »إكس  س
ــس  ــى الخام ــارة حت 5٦٦٣9٦٠ زي

ــاري. ــهر ديســمبر الج ــن ش م
 وخالل شــهري أكتوبر ونوفمبر 
الماضييــن، زار موقــع »إكســبو 
مســؤواًل   5٣8٣ دبــي«   ٢٠٢٠
حكوميــًا، كان مــن ضمنهم رؤســاء 
دول، ورؤساء حكومات، ووزراء، 
وذلــك للمشــاركة فــي الفعاليــات 
باأليــام  االحتفــال  أو  الرســمية 
الوطنيــة لدولهــم فــي »إكســبو 
٢٠٢٠«، وذلــك في ١٠٤٦١ فعالية 
اســتضافها الحــدث الدولــي خــالل 

ــه. شــهرين مــن انطالقت
الجمهوريــة  رئيــس   وهّنــأ 
ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســية 
ــبو  ــم »إكس ــى تنظي ــارات عل اإلم
٢٠٢٠« وجعله حدثًا ناجحًا، وذلك 
خالل زيارته لموقع »إكسبو ٢٠٢٠ 
ــي« خــالل األســبوع الماضــي. دب

 ويحمــل ٦ مــن أصــل ١٠ زوار 
ــزوار  »أي مــا نســبته 5٧% مــن ال
تذكــرة إكســبو ٢٠٢٠ الموســمية، 
مــع زيــارات متكــررة بلــغ عددها 
١.٢ مليــون زيــارة فــي الشــهرين 
أن  ُيثِبــت  مــا  وهــو  األولييــن، 
ــار  ــر كاٍف الختب ــدًا غي ــًا واح يوم
كل مــا يوفــره »إكســبو ٢٠٢٠« 

ــن تجــارب. وام م

ــن  ــن ع ــرية والتوطي ــوارد البش ــت وزارة الم أعلن
ــن  ــوات لتلقــي مالحظــات المتعاملي ــر ثــالث قن توفي

ــة المســاعدة. ــز اســتقدام العمال ــع مراك م
وأكــد خليــل خــوري وكيــل وزارة الموارد البشــرية 
والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة جاهزية 
الــوزارة لتلقــي مالحظــات المتعامليــن مــع المراكــز 
المعتمــدة مــن الــوزارة الســتقدم العمالــة المســاعدة 
ــب المخالفــة  ــزًا أو المكات ــغ عددهــا ٦٢ مرك والبال
التــي تــم إغالقهــا مؤخــرًا وعددهــا 8٤ مكتبــًا ســواًء 
أكانــت هــذه المالحظــات متعلقــة بمطالبــات ماليــة 
مثــل اســترجاع رســوم االســتقدام خــالل فتــرة تجربــة 

العامــل المســاعد ومدتهــا ٦ أشــهر أو بعــد انتهاء هذه 
ــرة فضــاًل عــن المالحظــات المتعلقــة باســتبدال  الفت
العامــل المســاعد بمــا يتوافــق مــع الالئحــة التنفيذيــة 

لقانــون عمــال الخدمــة المســاعدة.
يذكــر الــوزارة أعلنــت مؤخــرًا عن إغــالق 8٤ مكتبًا 
مخالفًا لقانون عمال الخدمة المســاعدة على مســتوى 
الدولة وذلك بالتعاون والتنســيق مع الجهات المحلية 
المعنيــة وذلــك انطالقــًا مــن الحــرص علــى التطبيــق 
ــن  ــك الحــد م ــي ذل ــا ف ــون بم ــل ألحــكام القان األمث
ــب  ــل المكات ــة مــن قب الممارســات الســلبية المرتكب

ص»5« المخالفة. 

اطلعــت لجنــة الشــكاوى فــي المجلــس الوطنــي 
االتحــادي أمــس االثنين خــالل اجتماعهــا الثاني من 
ــث للفصــل التشــريعي  ــاد العــادي الثال دور االنعق
الســابع عشــر فــي مقــر األمانــة العامــة للمجلــس 
فــي دبي، برئاســة ســعادة ســمية عبداهلل الســويدي 
رئيســة اللجنة، على ٢٣ شــكوى واتخذت القرارات 

ــبة بشأنها. المناس
حضــر االجتمــاع أعضــاء اللجنــة ســعادة كل مــن 
ضــرار حميــد بالهــول مقــرر اللجنة لهــذا االجتماع، 
وحمــد أحمــد الرحومــي النائــب األول لرئيــس 
المجلــس، وحميــد علــي الشامســي، وهنــد حميــد 

العليلــي أعضــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي.

وبحثت اللجنة ٢٣ شــكوى مقدمة إلى المجلس، 
ــرأي القانونــي الخــاص بهــا وردود  واســتعرضت ال
الجهــات ذات العالقــة بالشــكاوى واتخــذت بشــأنها 
القــرارات المناســبة، كمــا وجهــت بمخاطبــة بعــض 
 الجهــات المعنية بالشــكاوى لمزيد من االســتيضاح.
ــي  ــس الوطن ــي المجل ــة الشــكاوى ف ــص لجن وتخت
االتحــادي بمتابعــة وبحــث الشــكاوى الــواردة إلــى 
المجلــس لبيــان مدى صحتها والســعي بيــن أطرافها 
ــات  ــى أنســب الحلــول، وتلقــي اإلجاب للوصــول إل
الالزمة عليها، وإعداد تقرير ســنوي عن الشــكاوى، 
لبيــان مــا اتخــذ مــن إجــراءات حيالهــا، ومؤشــرات 

االتجاهــات بشــأنها. ص»5«

استقبل 5383 مسؤوالً حكومياً واستضاف 10461 فعالية
5.66 مليون زيارة لـ»إكسبو 2020 دبي« حتى 5 ديسمبر الجاري

»الموارد البشرية«: 3 قنوات لتلقي مالحظات 
المتعاملين مع مراكز استقدم العمالة المساعدة

لجنة الشكاوى في المجلس الوطني االتحادي 
تطلع على 23 شكوى

6 من 10 زوار يحملون تذاكر موسمية وقاموا بزيارات 
متكررة بلغ عددها 1.2 مليون خالل الشهرين األوليين

فــي احتفاليــة خاصــة ُنظمــت فــي »إكســبو دبي، 
شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكــم دبــي، »رعــاه اهلل«، تخريــج الدفعــة األولــى 
مــن برنامــج »قيــادات دبــي« والدفعــة الرابعــة مــن 
منتســبي برنامــج »القيــادات المؤثــرة«، ضمن مركز 
محمــد بــن راشــد إلعــداد القــادة، إلعــداد وتأهيــل 
ــى الكــوادر  ــادات الشــابة لينضــم الخريجــون إل القي
القياديــة واإلدارية في مختلف المؤسســات والهيئات 
الحكوميــة فــي الدولــة، بعــد تدريــب شــامل، نظريــًا 
وعمليــًا، لتطويــر إمكاناتهــم وقدراتهــم، وفق نموذج 
محمــد بــن راشــد للقيــادة، وبمــا يتفــق مــع أحــدث 

المعايير العالمية. كما أطلق ســموه الدفعة الجديدة 
ــادات دبــي« إلعــداد المزيــد مــن  مــن برنامــج »قي
الكفــاءات الحكوميــة ممــن رشــحهم مــدراء العمــوم 
فــي دوائــر دبــي ليكونــوا مســاعدين ونوابــًا لهــم.. 
باإلضافــة إلــى فتح باب التســجيل لبرنامج »القيادات 
المؤثــرة، بهــدف ضمان وجود قيــادات مؤهلة قادرة 
علــى مواصلــة مســيرة البنــاء بنفــس الــروح، وبنفس 

ــة القيادية. الثقاف

وغرد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم على حســابه فــي »تويتر« بالقول: »شــهدت 
تخريــج دفعتيــن مــن مركــز محمــد بن راشــد إلعداد 
القــادة.. خــرج المركــز 8٠٠ قيــادي إماراتــي خــالل 
١8 عامــًا، منهــم الــوزراء والــوكالء ومــدراء العمــوم 
ومــدراء الشــركات.. وسأســتمر فــي ذلك ألننــا نحتاج 
إلــى أفــكار جديــدة ودمــاء جديــدة كل يــوم.. أدعــو 
».mbrcld.ae :الشباب للتسجيل في الدفعة الجديدة

القيــادات عمليــة  وأضــاف ســموه: »صناعــة 
متواصلــة.. وهــي الضمــان الرئيســي الســتدامة 
ــة  ــى صناع ــع إل ــًا ســموه: »نتطل المســيرة«، مضيف
قيــادات تســتطيع مواكبــة عالــم يتغيــر باســتمرار.. 
وصناعة الفرق باســتمرار.. وترســيخ موقعنا العالمي 

ــة المجــاالت«. ــي كاف ف
مــن جانبــه، هنــأ معالــي محمد عبــداهلل القرقاوي 
وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي 

لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم 
الخريجيــن، الفتًا بالقول: »إن تأهيل وإعداد قيادات 
قــادرة علــى إحــداث فــرق نوعــي فــي مؤسســات 
الدولــة علــى كافــة المســتويات اإلداريــة والتنفيذيــة 
والقياديــة يعــد متطلبًا أساســيًا في المرحلــة المقبلة 
مــن الحراك التنموي الشــامل في اإلمــارات«، مضيفًا 
بقولــه: »منــذ إطالقــه قبــل أقــل مــن عشــرين عامــًا 
نجــح نمــوذج محمــد بــن راشــد فــي إرســاء منهجــه 
فــي صناعــة القــادة القائــم علــى صقــل المهــارات 
اإلدارية وتحفيز الفكر القيادي وخلق عقلية منهجية 
تترجــم الخطــط االســتراتيجية إلــى مشــاريع قائمــة 

على األرض«. ص»٢«
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محمد بن راشد: المركز خرج 800 قيادي 
إماراتي خالل 18 عامًا منهم الوزراء 

والوكالء ومدراء العموم ومدراء الشركات

سموه يصدر مرسومًا بإعادة تشكيل 
مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي 

برئاسة أحمد بن سعيد
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±±±
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محمد بن راشد يبحث العالقات 
الثنائية وسبل دفعها قدمًا مع 

رئيس كوستاريكا

سموه وكارلوس كيسادا يبحثان الجهود 
المبذولة لبدء مرحلة جديدة في مسيرة 
التنمية المستدامة على الصعيد الدولي

شهد تخريج دفعتين من الكوادر القيادية في فعالية نظمها مركز محمد بن راشد إلعداد القادة بـ»إكسبو دبي«
محمد بن راشد: نتطلع إلى صناعة قيادات تستطيع مواكبة عالم يتغير باستمرار
سمــوه يتسلم رسـالــة لرئيـس الــدولـة مـن خـادم الحــرميــن الشريفيــن

محمد بن راشد في صورة جماعية مع خريجي برنامج »قيادات دبي«

عبداهلل بن زايد يحضر منافسات سباق 
جائزة السعودية الكبرى للفورموال 1

برئاسة منصور بن زايد وفي اجتماع عقده بـ»إكسبو 2020 دبي«
»الوزاري للتنمية« يناقش عددًا من مشاريع التشريعات 

االتحادية والتقارير والمبادرات الحكومية حضــر ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل 
نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي 
أمــس األول األحــد ســباق جائــزة الســعودية 
الكبــرى STC للفورمــوال١ الــذي أقيــم علــى 
حلبــة كورنيــش جــدة بالمملكــة العربيــة 

ــقيقة. ــعودية الش الس
ــى جانــب ســموه،  كمــا حضــر الســباق إل
ــرة  ــي وزي ــد الكعب ــت محم ــورة بن ــي ن معال
الثقافة والشــباب ومعالي شــما بنت سهيل بن 
 فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.
وأكد ســمو الشــيخ عبــداهلل بن زايــد آل نهيان 

- فــي تصريحــات خاصــة بهذه المناســبة - أن 
اســتضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة 
لســباقات الفورمــوال ١ يأتي تجســيدًا لمكانتها 
ــل الحتضــان  ــز رئيســي متكام ــدة كمرك الرائ
الفعاليــات العالميــة الكبــرى وفــق أرقــى 

المعايير.
وعبر سموه عن فخره بالمستوى التنظيمي 
  STC المتميــز لجائــزة الســعودية الكبــرى
ــوادر  ــة الك ــس احترافي ــا يعك ــوال١ م للفورم
الوطنيــة الســعودية وقدرتهــا علــى تولــي 
مسؤولية تنظيم هذه البطولة العالمية. ص»5«

ــد  ــن زاي ــرأس ســمو الشــيخ منصــور ب ت
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــب رئي ــان نائ آل نهي
ــر شــؤون الرئاســة، اجتمــاع المجلــس  وزي
الــوزاري للتنميــة الدوري، والــذي تم عقده 
فــي معــرض »إكســبو ٢٠٢٠ دبــي«، حيــث 
جــرى خاللــه مناقشــة عــدد من المبــادرات 
والمواضيع الهادفة إلى دعم منظومة العمل 
الحكومــي واالســتمرار فــي تطويرهــا بمــا 

يلبــي متطلبــات المرحلــة المســتقبلية.
تضمنــت أجنــدة االجتمــاع مناقشــة عدد 
ــا، مناقشــة مشــروع  ــن التشــريعات منه م
ــون  ــى المرســوم بقان ــالت عل إدخــال تعدي
اتحــادي في شــأن الماليــة العامة، وذلك في 
إطــار العمــل علــى تبنــي األســس والمعايير 
الدوليــة لرفــع كفــاءة األداء المالــي وإدارة 
الموارد المالية للحكومة االتحادية. ص»٣«

رئيس إيران يستقبل وفدًا برئاسة 
طحنون بن زايد

استقبل فخامة إبراهيم رئيسي رئيس 
جمهورية إيران اإلســالمية أمس االثنين 
في طهران، وفدًا برئاســة ســمو الشــيخ 
طحنــون بــن زايــد آل نهيــان مستشــار 
األمــن الوطنــي. وبحــث الجانبــان - 
خــالل اللقــاء - العالقات الثنائية وســبل 

تعزيزها.
ونقل ســمو الشــيخ طحنــون بن زايد 
ــس  ــى الرئي ــاء إل ــان خــالل اللق آل نهي
اإليراني.. تحيات صاحب الســمو الشيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة 

»حفظــه اهلل« وصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
ــران  ــات ســموهما إلي المســلحة وتمني
 وشعبها الصديق دوام التقدم واالزدهار .

ــم رئيســي  ــه فخامــة إبراهي فيمــا حمل
ــس  ــمو رئي ــب الس ــى صاح ــه إل تحيات
الدولــة وصاحــب الســمو الشــيخ محمد 
ــة  ــه لدول ــان وتمنيات ــد آل نهي ــن زاي ب
اإلمــارات وشــعبها مزيــدًا مــن التطــور 

ــاء. ص»5« والرخ

اإلمـارات تشـارك في أعمـال الدورة السابعة 
والثالثين لمجلس وزراء العدل العرب

اإلمارات تستعرض قدرات قطاعها البحري لتعزيز 
ترشحها في المنظمة البحرية الدولية

شــاركت دولــة االمــارات العربيــة فــي 
أعمــال الــدورة الســابعة والثالثين لمجلس 
وزراء العــدل العــرب التــي عقــدت أمــس 
االثنيــن بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة 

الــدول العربيــة .

تــرأس الوفــد معالي القاضي المستشــار 
ــة  ــس المحكم ــادي رئي ــد الب ــد حم محم
ــعادة  ــد س ــم الوف ــا، وض ــة العلي االتحادي
ــراح  ــن الجـ ــد الرحم ــد عب القاضــي محم
المحكمة االتحادية العليا، وسعادة القاضي 

عبــد الرحمــن مــراد البلوشــي مديــر إدارة 
ــور  ــار الدكت ــي، والمستش ــاون الدولـ التع
عبــداهلل الحمــادي رئيــس قســم الجامعــًة 
العربيــة بالمندوبيــة الدائمــة للدولــة لدى 

الجامعــًة العربيــة. ص»٣«

ــز  ــم المراك ــن أه ــارات م ــة اإلم ــد دول تع
البحريــة علــى مســتوى العالــم حيــث أســهم 
الموقــع االســتراتيجي للدولــة إضافــة إلــى 
الممارسات التي طورتها والقرارات والتشريعات 
التــي أصدرتهــا فــي أن تكــون البنيــة التحتيــة 

ــة  ــالمة والبيئ ــر الس ــري ومعايي ــاع البح للقط
البحريــة من بين األفضل على مســتوى العالم.

كمــا أســهمت الجهــود الرائــدة التــي بذلتها 
ــع  ــي المجتم ــا ف ــز مكانته ــي تعزي ــة ف الدول
ــة  ــوز بعضوي ــا للف ــي وتأهيله ــري العالم البح

مجلــس المنظمــة البحريــة الدوليــة فــي الفئــة 
»ب« عــام ٢٠١٧ وإعــادة انتخابهــا عام ٢٠١9.. 
فيمــا تتطلــع الدولــة حالًيــا إلى إعــادة انتخابها 
للمــرة الثالثــة علــى التوالــي في انتخابــات عام 

٢٠٢١. ص»٣«




