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عربي ودويل

�ص 09

كانت االنتخابات الت�شريعية الن�صفية ،التي جرت يوم الأح��د  14نوفمرب يف
الأرجنتني ،من ن�صيب التحالف اليميني« ،م ًعا من �أجل التغيري» .ومع ذلك ،هل
ّ
تب�شر هذه النتيجة �أو ت�ؤكد ظهور دورة ليربالية وحمافظة يف �أمريكا الالتينية؟
�إن جناح احتاد اليمني ال جدال فيه ،حيث فاز حتالف «معا من �أجل التغيري» ،بفارق
وا�ضح 41 ،فا�صل  9باملائة من الأ�صوات ،مقابل  33فا�صل  5باملائة لـ «فرونتي دي
تودو�س» (جبهة اجلميع) ،ا�سم التكتل امل�ؤيد لل�سلطة التنفيذية البريونية� ،ألربتو
فرنانديز وكري�ستينا كري�شرن .وخ�سرت قوى الأغلبية احلكومية يف املقاطعات
اخلم�س الأك�ثر كثافة �سكانية يف البالد ،بوين�س �آير�س ،قرطبة ،ميندوزا� ،سانتا
يف ،و�سان لوي�س .كما �سقطت املعاقل التاريخية البريونية والكري�شرنية ،ال بامبا
(التفا�صيل �ص)13
و�سانتا كروز ،يف �أيدي املعار�ضة.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:25 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�أخبار الإمارات

ليلة ثانية من �أعمال ال�شغب يف
هولندا رف�ضا لقيود مكافحة كرونا

الفجر الريا�ضي

�ص 19

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

�إ�شبيلية يت�ص ّدر م�ؤقتا ً و بر�شلونـة
ت�شـايف يح�سـم دربـي كاتالونيـا

 28صفحة -الثمن درهمان

الإمارات حت�صد املركز الأول عامليا يف
 9م�ؤ�شرات مرتبطة بالتوازن بني اجلن�سني

عقبات �أمام االنتخابات يف ليبيا..
وعدد املر�شحني ي�صل لـ 40

•• �أبوظبي-وام:

•• طرابل�س-وكاالت:

ك�شف امل��رك��ز االحت��ادي للتناف�سية والإح���ص��اء ع��ن حتقيق دول��ة الإمارات
املركز الأول عاملياً يف  9م�ؤ�شرات تناف�سية مرتبطة مبدى التقدم يف حتقيق
ال�ه��دف اخل��ام����س م��ن �أه ��داف التنمية امل�ستدامة ال �ت��وازن ب�ين اجلن�سني
خالل العام  .2021ووا�صلت الإم��ارات كذلك تقدمها ال�سريع يف م�ؤ�شر
امل�ساواة بني اجلن�سني ال�صادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بعد �أن
كانت قد تقدمت بـ  8درجات يف �سلم امل�ؤ�شر يف العام  2020متجاوزة بذلك
امل�ستهدف الوطني الرامي للو�صول �إىل قائمة �أف�ضل  25دولة يف العامل يف
هذا امل�ؤ�شر بحلول عام . 2021
و�أو�ضح املركز �أن الإم��ارات احتلت املركز الأول عاملياً يف امل�ؤ�شرات التالية:
عدم التمييز على �أ�سا�س اجلن�س يف العمل ،وجود ت�شريع ب�ش�أن التحر�ش يف
العمل ،وجود قانون للعنف الأ�سري ،وجود �إجازة �أبوة مدفوعة ،وجود �إجازة
والدية مدفوعة ،منع طرد املر�أة احلامل من العمل( .التفا�صيل �ص)5

التمرين الع�سكري «امل�صري واحد» بني
الإمارات وال�سعودية يوا�صل فعالياته

•• �أبوظبي-وام:

تتوا�صل فعاليات التمرين الع�سكري امل�شرتك (امل�صري واح��د) الذي
يقام على �أر���ض الدولة مب�شاركة وح��دات من القوات الربية من دولة
الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة.
ي��أت��ي ال�ت�ع��اون الع�سكري ب�ين البلدين ال�شقيقني ب�ه��دف رف��ع كفاءة
اجلاهزية القتالية بكل احرتافية وتعزيز التبادل الدفاعي امل�شرتك
وك�سب اخل�برات واملعرفة الع�سكرية بني اجلانبني من خالل مراحل
التدريب املختلفة ،ورفع م�ستوى القدرات العملياتية للوحدات امل�شاركة
وتوحيد املفاهيم وحتقيق التجان�س والتوافق( .التفا�صيل �ص)3

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله املمثل اخلا�ص ل�سلطان عمان (وام)

زار جناح البحرين يف �إك�سبو  2020دبي

حممد بن زايد ي�ستقبل املمثل اخلا�ص ل�سلطان عمان يف �إك�سبو

•• دبي-وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل
عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة �أم����س �صاحب
ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س ال��وزراء ل�ش�ؤون
العالقات والتعاون الدويل واملمثل اخلا�ص جلاللة �سلطان �سلطنة
عمان ال�شقيقة الذي يزور البالد لرعاية احتفاالت اجلناح العماين

يف معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي مبنا�سبة ال�ي��وم ال��وط�ن��ي احلادي
واخلم�سني لل�سلطنة .ح�ضر اللقاء ال��ذي ج��رى يف معر�ض �إك�سبو
 2020دبي � -سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة.
من جهة �أخرى زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س جناح
مملكة البحرين ال�شقيقة امل�شارك يف معر�ض «�إك�سبو  2020دبي»
الدويل.

التزام كامل بالوثيقة الد�ستورية يف ال�سودان �إىل حني تعديلها

بعدما �أف��ادت املفو�ضية العليا لالنتخابات الليبية ،اجلمعة املا�ضي،
ب�أن � 23شخ�صاً قدموا طلبات تر�شح لالنتخابات الرئا�سية املقررة
يف  24دي�سمرب كانون الأول املقبل� ،أكد م�صادر متعددة �أم�س الأحد،
�أن العدد ارتفع .و�أ�ضاف �أن عدد املرت�شحني لالنتخابات الرئا�سية
الليبية و�صل لـ� 40شخ�صاً.
كما �أ�شار �إىل �أن ع�ضو امل�ؤمتر الوطني ال�سابق ال�شريف الويف ،و�سفري
ليبيا ال�سابق باالحتاد الأوروبي حافظ قدور ،ووزير الداخلية الأ�سبق
عا�شور �شوايل �أبرز املتقدمني ام�س.
جاء ذلك بعدما �أو�ضحت املفو�ضية يف بيان ن�شرته على �صفحتها،
قبل يومني� ،أن مكتب الإدارة االنتخابية بطرابل�س ا�ستقبل اخلمي�س
املا�ضي ،املر�شحني عثمان عبداجلليل ،وعبدال�سالم يون�س رحيل،
وفتحي با�شاغا ،وحممد خالد الغويل ،ومروان عمي�ش ،وعبد احلكيم
اك�شيم ،و�إ�سماعيل ال�شتيوي ،فيما ا�ستقبل مكتب الإدارة االنتخابية
ببنغازي املر�شح �أ�سامة الربع�صي.
فيما ت�ق��دم ل�لان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة ق�ب��ل اخل�م�ي����س ،حم�م��د �أحمد
ال���ش��ري��ف ،وحم �م��د ع�ل��ي امل �ه��دي ،و�أح �م��د ام�ع�ت�ي��ق ،وع �ل��ي زي ��دان،
وال �ع��ارف ال�ن��اي����ض ،وحم�م��د امل��زوغ��ي ،وع �ب��داهلل ن��اك��ر ،وفتحي بن
�شتوان ،وعبداحلكيم زامونة ،وخليفة حفرت ،و�أ�سعد حم�سن زهيو،
وفي�ضان عيد حمزة ،وال�سنو�سي عبدال�سالم ال��زوي ،وعبداحلكيم
بعيو ،و�سيف الإ�سالم القذايف.
يف ه��ذه الأث�ن��اء� ،أمل��ح رئي�س حكومة ال��وح��دة الوطنية عبد احلميد
الدبيبة ،الذي يعتزم تقدمي �أوراق تر�شحه خالل ال�ساعات القادمة،
�إىل اعتزامه اللجوء �إىل الق�ضاء للطعن يف امل��ادة  12م��ن قانون
االنتخابات الرئا�سية ،التي تق�صيه عن الرت�شح للمناف�سة على هذا
املن�صب وتثري �صراعات �سيا�سية باتت تهدد تنظيم االنتخابات يف
موعدها.

فر�ض اتخاذه �شي جني بينغ:

اتفاق �سيا�سي يعيد حمدوك رئي�س ًا للحكومة وجتمع املهنيني يرف�ضه ال�صني :هل ميثل القرار اال�ستثنائي بداية عهد جديد؟
•• اخلرطوم-وكاالت:

رف�ض جتمع املهنيني ال�سودانيني
االتفاق ال�سيا�سي املوقع يف وقت
� �س��اب��ق م ��ن �أم� �� ��س ب�ي�ن اجلي�ش
ورئ � �ي � ��� ��س ال� � � � � � ��وزراء ع � �ب ��د اهلل
ح�م��دوك .وق��ال التجمع يف بيان
ات�ف��اق اخليانة امل��وق��ع ام����س بني
ح �م��دوك و(ق��ائ��د اجل�ي����ش عبد
الفتاح) الربهان مرفو�ض جملة
وت �ف �� �ص �ي�ل�ا ،وال ي �خ ����ص �سوى
�أطرافه.
وك ��ان ع�ل��ي ب�خ�ي��ت م��دي��ر مكتب
رئي�س الوزراء ال�سوداين عبداهلل
ح �م��دوك ق��د �أك ��د رف ��ع الإقامة
اجل �ب�ري� ��ة ع� ��ن ح � �م� ��دوك وفقا
الت�ف��اق �سيا�سي يتكون م��ن 13
ب� �ن ��دا �أول � �ه� ��ا االل � �ت� ��زام الكامل
بالوثيقة ال��د��س�ت��وري��ة �إىل حني
تعديلها بالتوافق مع جميع قوى
الثورة.
وم � � ��ن �� �ض� �م ��ن ب � �ن � ��ود االت � �ف � ��اق
ال�سيا�سي �إط �ل�اق � �س��راح جميع
ال� ��وزراء وال�سيا�سيني املعتقلني
م �ن��ذ � 25أك� �ت ��وب ��ر ،والتحقيق

�سودانيون يوا�صلون التظاهر رغم التو�صل التفاق �سيا�سي (رويرتز)
العادل وال�شفاف يف جميع جرائم ع� �ب ��د اهلل ح � �م� ��دوك مرتبطة �أي توجه لإعادة احلكومة املدنية
يف ظل ا�ستمرار الإج��راءات التي
القتل التي وقعت منذ اخلام�س ب�سلطة مدنية كاملة.
و�أو�ضح الوليد علي املتحدث با�سم اتخذها قائد اجلي�ش يف اخلام�س
والع�شرين من �أكتوبر.
ي ��أت��ي ه��ذا ف�ي�م��ا ا� �ش�ترط جتمع التجمع ملوقع �سكاي نيوز عربية والع�شرين من �أكتوبر.
امل�ه�ن�ي�ين ال �� �س��ودان �ي�ين �أن تكون �أن قوى الثورة ال�سودانية حددت ويف ذات ال �� �س �ي��اق ،ق� ��ال ع�ضو
ع ��ودة رئ�ي����س ال� ��وزراء ال�سوداين م��وق�ف��ا حم ��ددا يتمثل يف رف�ض حم �م��د ي��و� �س��ف الأم� �ي ��ن العام

الكرملني يندد به�سترييا �أمريكية

وا�شنطن تتحدث عن اجتياح رو�سي حمتمل لأوكرانيا
•• مو�سكو�-أ ف ب:

ن��دد ال�ن��اط��ق ب��ا��س��م ال�ك��رم�ل�ين دم �ي�تري بي�سكوف به�سترييا تثريها
الواليات املتحدة ب�ش�أن اجتياح رو�سي حمتمل لأوكرانيا ،بعدما ا ّتهمت
دول غربية مو�سكو بح�شد قواتها قرب حدود البلد ال�سوفياتي ال�سابق.
وت�أتي ت�صريحاته فيما د ّقت دول غربية ناقو�س اخلطر الأ�سبوع اجلاري
على خلفية ن�شاطات رو��س�ي��ا الع�سكرية ق��رب �أوك��ران �ي��ا فيما �أعربت
وا�شنطن عن قلق حقيقي حيال ما و�صفتها بن�شاطات غري عادية.
وقال بي�سكوف للتلفزيون الر�سمي جتري �إثارة هذه اله�سترييا ب�شكل
مفتعل .يتهمنا الذين ا�ستقدموا قواتهم امل�سلحة من اخل��ارج بن�شاط
ع�سكري غري عادي على �أرا�ضينا � -أي الواليات املتحدة.
وينخرط اجلي�ش الأوكراين يف نزاع �ضد انف�صاليني موالني لرو�سيا يف
منطقتني قرب حدود رو�سيا منذ العام  ،2014بعدما �ضمت مو�سكو
�شبه جزيرة القرم من �أوكرانيا.
وتتهم كييف وحلفا�ؤها الغربيون رو�سيا ب�إر�سال ق��وات و�أ�سلحة عرب
احلدود دعما لالنف�صاليني ،وهو �أمر تنفيه مو�سكو.
وج��اءت ت�صريحات بي�سكوف بعدما رف�ض وزي��ر اخلارجية الأمريكي
الإف�صاح عن م�س�ألة ما �إن كانت �أجهزة اال�ستخبارات الأمريكية تعتقد �أن
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني يهدف النتزاع �أرا�ض من �أوكرانيا.
يف غ�ضون ذلك ،قال نائب وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي ريابكوف
الأح��د �إن اال�ستعدادات جارية لعقد قمة �أخ��رى بني بوتني والرئي�س
الأم�يرك��ي ج��و ب��اي��دن ،بعدما التقيا يف جنيف يف وق��ت �سابق م��ن هذا

الرئي�س الأوكراين ورئي�سا الوزراء والربملان يحيون ذكرى قتلى تظاهرات
ال �ع��ام .ورغ��م االت���ص��االت امل�ت��زاي��دة ب�ين اخل�صمني منذ قمة حزيران
يونيو ،ت�صاعدت التوترات �أخريا.
فبالإ�ضافة �إىل ال�صراع يف �أوكرانيا ،ح ّذرت الواليات املتحدة رو�سيا من
دوره��ا املزعوم يف �أزم��ة املهاجرين على احل��دود بني بيالرو�س وبولندا،
�إىل جانب هجوم على قمر ا�صطناعي الأ�سبوع املا�ضي.
وتختلف مو�سكو ووا�شنطن حول عدد متزايد من امللفات منها �أزمات
دول �ي��ة وق���ض��اي��ا ت��دخ��ل يف ان�ت�خ��اب��ات وه�ج�م��ات �إل �ك�ترون �ي��ة وجت�س�س
وغريها.

حلزب امل�ؤمتر ال�سوداين الع�ضو
يف املجل�س املركزي لقوى احلرية
والتغيري ملوقع �سكاي نيوز عربية
�إن��ه ال علم لديهم ب ��أي اتفاق �أو
مفاو�ضات جرت خالل ال�ساعات
املا�ضية.
وقال يو�سف �إن حمدوك لن يعود
�إىل رئا�سة احلكومة بالطريقة
التي يريدها املكون الع�سكري.
ومع ت�أكيد حزب الأمة ال�سوداين
الأحد �أن لقاء جمع قائد اجلي�ش
ع �ب��د ال �ف �ت��اح ال�ب�ره ��ان ورئي�س
احل �ك��وم��ة ع�ب��د ح �م��دوك ،حيث
مت ال�ت��و��ص��ل الت �ف��اق �سيعلن يف
وقت الحق �أعلن املجل�س املركزي
لقوى احلرية و التغيري مت�سكه
مب��وق �ف��ه ال ��راف� �� ��ض للتفاو�ض
و ال �� �ش��راك��ة م ��ع م ��ن و�صفهم
باالنقالبيني.
وقال يف بيان �إنه يعمل بكل الطرق
ال���س�ل�م�ي��ة لإ� �س �ق��اط االج � ��راءات
اال�ستثنائية الع�سكرية ،داعياً لأن
تكون تظاهرات جولة لت�ضييق
اخلناق على ما و�صفه باالنقالب،
وفق تعبريه.

هجوم�إلكرتويني�ستهدف�أكرب
�شركة طريان خا�صة يف �إيران
•• طهران-وكاالت:

�أعلنت �أكرب �شركة طريان �إيرانية
خا�صة ،ماهان �إي��ر ،الأح��د� ،أنها
ت �ع��ر� �ض��ت ل �ه �ج��وم �إل � �ك�ت��روين،
م�شرية يف الوقت نف�سه �إىل �أن كل
رحالتها حافظت على جدولها
املقرر.
وقالت املجموعة يف بيان :نظام
ال �ك �م �ب �ي��وت��ر اخل� ��ا�� ��ص ب�شركة
ماهان �إير تعر�ض لهجوم جديد.
مت الإبقاء على كل رحالت ماهان
وفقا للجدول الزمني.
و�أ�� �ض ��اف ��ت ال �� �ش��رك��ة �أن� �ه ��ا كانت
هدفا يف عدة منا�سبات لهجمات
�إلكرتونية ،ب�سبب املكانة املهمة
التي حتتلها يف �صناعة الطريان
يف ال �ب�لاد ،وف��ق م��ا ذك��رت وكالة
فران�س بر�س.
وق � � ��ال ال� �ن ��اط ��ق ب ��ا� �س ��م م ��اه ��ان
�إي� ��ر� ،أم �ي�ر ح���س�ين زوالن� �ف ��اري،
ل �ل �ت �ل �ف��زي��ون احل �ك ��وم ��ي :فريق
�أمن تكنولوجيا املعلومات لدينا
يحبط الهجوم ال�سيرباين.

•• الفجر -كلوي فروا�سار
–ترجمة خرية ال�شيباين

دف � ��ع ال ��زع� �ي ��م �� �ش ��ي ج�ي��ن بينغ
احل��زب ال�شيوعي �إىل تبني قرار
ا�ستثنائي يهدف �إىل �إع��ادة كتابة
ال�سردية الوطنية ،وجعله رجل
العناية الإلهية يف ال�ب�لاد .عاملة
ال�صينيات يف اينالكو ،حتلل كلوي
ف��روا��س��ار ا�سرتاتيجية �شي جني
بينغ وحدودها:
يف الفرتة من � 8إىل  11نوفمرب
 ،2021عُقدت اجلل�سة الكاملة
ال�ساد�سة للم�ؤمتر التا�سع ع�شر

زعيم ،ورجل العناية الإلهية الذي حتتاجه ال�صني
للحزب ال�شيوعي ال�صيني .و�إذا بني م�ؤمترين) خم�ص�صة تقليديًا
كانت اجلل�سات الكاملة ال�ساد�سة للم�سائل الأيديولوجية ،فان هذه
(اجلل�سات العامة لأع�ضاء اللجنة الأخرية اكت�سبت �أهمية خا�صة.
املركزية للحزب ال�شيوعي ال�صيني
(التفا�صيل �ص)11

الرئي�س التون�سي ي���ؤك��د لبلينكن
الإعداد للخروج من الو�ضع اال�ستثنائي

•• تون�س�-أ ف ب:

فالدميري بوتني وميلوراد دوديك لقاءات دورية

يعتربها بلدا م�ستحيال ،ال ي�ستطيع البقاء

البلقان :ميلوراد دوديكّ ،مفجر البو�سنة والهر�سك!

•• الفجر -كليمان دانيز –ترجمة خرية ال�شيباين

يهدد زعيم �صرب البو�سنة باالنف�صال خماطرا ب�إحداث ا�ضطراب باملنطقة...
يف ال �ظ��ل ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ي�ن .يف � 22أك �ت��وب��ر ،دوى �إط �ل��اق ن ��ار يف منتجع
ياهورينا البو�سني للتزلج ،حيث اجتاحته عربات مدرعة وطائرتا هليكوبرت
وكوماندو�س م��زودة عنا�صره ببنادق هجومية ...م��ا يوقظ ذك��ري��ات م�ؤملة.
فعلى تلك املرتفعات ،ق�صف اجلي�ش ال�صربي لراتكو مالديت�ش ،ج ّزار البلقان،
�سراييفو بال هوادة بني  1992و ،1996يف ح�صار �أودى بحياة �أكرث من 5
االف مدين( .التفا�صيل �ص)10

�أكد الرئي�س التون�سي قي�س �سع ّيد
الأح��د �أن هناك �إع��دادا للمراحل
ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة ل �ل �خ��روج من
الو�ضع اال�ستثنائي �إىل العادي يف
البالد عقب قراراته التي اتخذها
يف  25متوز يوليو الفائت.
ج��اءت ت�صريحات �سع ّيد يف بيان
ن�شرته الرئا�سة التون�سية الأحد
�إث ��ر م�ك��امل��ة ه��ات�ف�ي��ة ال���س�ب��ت بني
�سعيد ووزير اخلارجية الأمريكي
�أنتوين بلينكن.
و�أو�ضح البيان مت الت�أكيد يف هذه
امل �ح��ادث��ة ع�ل��ى �أن ��ه ي�ت��م الإع� ��داد
للمراحل القادمة ،وعلى �أن الإرادة
ه ��ي اخل� � ��روج م ��ن ه� ��ذا الو�ضع
اال�ستثنائي �إىل و�ضع عادي.
وق��ام �سع ّيد يف  25يوليو الفائت
ب�ت�ج�م�ي��د �أع� �م ��ال ال�ب�رمل ��ان حتى
ا��ش�ع��ار �آخ ��ر ورف ��ع احل���ص��ان��ة عن
ال �ن��واب و�أق � ��ال رئ�ي����س احلكومة
وتوىل ال�سلطات يف البالد.

حكومة اليمن :انتهاكات حوثية مروعة بحق الأطفال
•• عدن-وكاالت:

�أك��د وزي��ر ال�ش�ؤون القانونية وحقوق الإن�سان اليمني
�أح�م��د ع��رم��ان ،الأح ��د� ،أن ميلي�شيات احل��وث��ي مار�ست
�أب�شع االنتهاكات بحق الأطفال اليمنيني ،مت�سببة بقتل
الطفولة ،يف حتد وا�ضح لكل القوانني واملواثيق الدولية
واملحلية .وقال عرمان يف ت�صريح �صحايف مبنا�سبة اليوم
العاملي للطفل� ،إنه «يف ظل ا�ستمرار انتهاكاتهم بحقوق
الطفولة ،قام احلوثيون با�ستخدام ع�شرات الآالف من
الأط�ف��ال الذين ت�صل �أعمارهم دون الثامنة ع�شرة يف

اجلبهات منذ انقالبهم على ال�سلطة يف  ،2014وفق
ما نقلت وكالة الأنباء الر�سمية �سب�أ.
كما �أ�شار �إىل �أن امليلي�شيات ا�ستخدمت الأطفال كدروع
ب�شرية يف النقاط الع�سكرية وكمخربين ،ف�ض ً
ال عن
ق�صفها الع�شوائي لعدد م��ن املناطق الآه�ل��ة بال�سكان
والتي راح �ضحيتها الآالف من الأطفال والن�ساء.
كذلك �أك��د �أن الأل�غ��ام التي زرعها احلوثيون يف املزارع
والطرقات واملناطق ال�سكنية ت�سببت يف مقتل عدد كبري
من الأطفال ،منهم من �أ�صيب بعاهات دائمة وفقد �أحد
�أطرافه �أو كليهما دون مراعاة حلياة املدنيني.
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�أخبـار الإمـارات
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مذكرة تفاهم بني �أكادميية �أبوظبي احلكومية وجمعية الإمارات للمحا�سبني واملدققني
•• �أبوظبي-وام:

02

وقعت �أكادميية �أبوظبي احلكومية ،املن�صة احلكومية الرائدة لتطوير
الكفاءات الب�شرية يف �إمارة �أبوظبي ،والتابعة لدائرة الإ�سناد احلكومي..
م��ذك��رة ت�ف��اه��م م��ع جمعية الإم � ��ارات للمحا�سبني وامل��دق �ق�ين لتبادل
اخل�ب�رات وتطوير ب��رام��ج تدريبية م�شرتكة ملوظفي حكومة �أبوظبي
بهدف تزويدهم باملهارات واخلربات الالزمة يف جمال املحا�سبة واملالية
والتدقيق .وق��ع مذكرة التفاهم �سعادة حممد غياث ،القائم ب�أعمال
مدير عام �أكادميية �أبوظبي احلكومية ،و�سعادة �آمنة عبدالعزيز املهري
م��دي��ر ع��ام جمعية الإم � ��ارات للمحا�سبني وامل��دق �ق�ين ،وذل ��ك يف مقر

الأكادميية يف �أبوظبي .وتهدف املذكرة �إىل تعاون اجلهتني يف �إعداد
وتنفيذ برامج تدريبية متخ�ص�صة يف جمال املحا�سبة واملالية والتدقيق
ملوظفي حكومة �أبوظبي ،وتعزيز تبادل اخلربات يف جمال املعرفة الفنية
ب�ش�أن �آليات الت�أهيل والتدريب امل�ستمر يف جماالت الت�شريعات املحلية
واملحا�سبة واملالية والتدقيق� ،إىل جانب ت�أهيل الكفاءات احلكومية يف
�أب��وظ�ب��ي للح�صول على �شهادة املحا�سب ال�ق��ان��وين الإم��ارات��ي املعتمد
وال�شهادات املهنية الأخ��رى ذات ال�صلة .وق��ال �سعادة حممد غياث "
ي�سرنا التعاون مع جمعية الإمارات للمحا�سبني واملدققني لتعزيز تبادل
اخلربات والعمل على �إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخ�ص�صة يف جمال
املحا�سبة واملالية والتدقيق ملوظفي حكومة �أبوظبي" .و�أ�ضاف �سعادته

" ي�أتي هذا التعاون البناء يف �إطار جهود الأكادميية الرامية �إىل تعزيز
�شراكاتها اال�سرتاتيجية مع اجلهات التعليمية والتدريبية املرموقة
على م�ستوى الدولة والعامل لتحقيق مهمتها املتمثلة يف تقدمي جتربة
تعليمية �شاملة ذات م�ستوى عاملي ملوظفي حكومة �أبوظبي ت�سهم يف �صقل
مهاراتهم وخرباتهم مبا ميكنهم من مواكبة تطورات �سوق العمل ،ويتيح
لهم الفر�صة للم�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية �أبوظبي لبناء اقت�صاد قائم على
املعرفة" .من جانبها قالت �سعادة �آمنة عبدالعزيز املهري �إن اجلمعية
حتت قيادة معايل ريا�ض املبارك ،الرئي�س الفخري تهدف �إىل امل�ساهمة
يف �إعداد املهنيني املحا�سبني وتطوير قدراتهم وت�أهليهم ورفع م�ستوى
الأداء املهني لديهم ،ف�ضال عن ت�شجيع و تبادل اخل�برات واملعلومات

حممد بن زايد يزور جناح البحرين يف �أك�سبو  2020دبي

بني العاملني يف جمال املهنة على م�ستوى الدولة والتعاون وامل�شاركة
مع اجلهات ذات ال�صلة بالدولة .و�أ�شارت �إىل �أن اجلمعية حا�صلة على
ع�ضوية احتاد املحا�سبني الدولية " "IFACواعتماد برامج اجلمعية
ل��دى اجلمعية ال��وط�ن�ي��ة ملجل�س املحا�سبني ال��دول�ي�ين ،NASBA
و�شريك التعليم الف�ضي للجمعية القانونية للمحا�سبني املعتمدين –
اململكة املتحدة  ACCAوكذلك تعترب اجلمعية �شريك ا�سرتاتيجي
للعديد من الهيئات الإحتادية والدوائر املحلية بالدولة .كما �أعربت عن
�سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع �أكادميية �أبوظبي احلكومية لو�ضع
�إط��ار عمل وا�ضح للتعاون بني الطرفني يف عدة مبادرات ا�سرتاتيجية
تخدم تطوير وت�أهيل الكوادر الوطنية يف املهنة.

•• دبي -وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س جناح مملكة البحرين ال�شقيقة
امل�شارك يف معر�ض "�إك�سبو  2020دبي" الدويل.
وتعرف �سموه يرافقه �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س ال ��وزراء وزي��ر ��ش��ؤون الرئا�سة على �أق�سام اجل�ن��اح التي تت�ضمن
ا�ستعرا�ضا لأهم املهن التقليدية التي متيزت فيها البحرين خا�صة �صناعات
الن�سيج وت�صاميمه امل�ستوحاة من الطبيعة  ،و�صيد الل�ؤل�ؤ وتاريخه و�أدواته
وم�ساراته .وقد �صمم اجلناح ب�شكل هند�سي معماري مبتكر  ،يحتوي على
نقاط عدّة ،ويحمل الت�صميم �شعار
 126عموداً تلتقي ببع�ضها البع�ض يف ٍ
"الكثافة تن�سج الفر�ص ".
ويقيم اجلناح معار�ض دورية تعك�س ثقافة وتراث وتاريخ البحرين و�أهم
املالمح احل�ضارية لل�شعب البحريني ال�شقيق.
وا�ستمع �سموه من القائمني على اجلناح ل�شرح مف�صل ملعر�ض " ماذا ترى"
حيث يركز املعر�ض على البيئات املادية والرتاثية يف البحرين ويركز ب�شكل
خا�ص على حرفة الن�سيج حيث متتد الألواح املن�سوجة بني االعمدة ب�ألوانها
امل�ستوحاة من االلوان الطبيعية  .رافق �سموه خالل اجلولة ال�شيخ حممد
بن حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي و�سعادة
حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد �أبوظبي .

حممد بن زايد ي�ستقبل املمثل اخلا�ص ل�سلطان عمان يف �إك�سبو 2020دبي
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة �أم ����س �صاحب
ال���س�م��و ال���س�ي��د �أ��س�ع��د ب��ن طارق
�آل �سعيد ن��ائ��ب رئ�ي����س ال� ��وزراء
ل� ��� �ش� ��ؤون ال� �ع�ل�اق ��ات وال �ت �ع ��اون
ال��دويل واملمثل اخلا�ص جلاللة
�سلطان �سلطنة عمان ال�شقيقة
ال � � ��ذي ي � � ��زور ال � �ب�ل��اد لرعاية
اح �ت �ف��االت اجل �ن ��اح ال �ع �م��اين يف
معر�ض " �إك�سبو  2020دبي "

مبنا�سبة اليوم الوطني احلادي
واخلم�سني لل�سلطنة .
ح �� �ض��ر ال �ل �ق��اء ال � ��ذي ج� ��رى يف
م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و  2020دب��ي -
��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور ب��ن زايد
�آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة.
ونقل �صاحب ال�سمو ال�سيد �أ�سعد
بن طارق حتيات ال�سلطان هيثم
بن طارق �سلطان عمان ال�شقيقة..
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان

ومتنياته ل�سموهما دوام ال�صحة
والعافية ولدولة الإمارات مزيدا
من التقدم واالزدهار.
م��ن جانبه حمله �سموه حتياته
و�أط � �ي� ��ب مت �ن �ي��ات��ه �إىل جاللة
ال �� �س �ل �ط��ان ه�ي�ث��م ب ��ن ط� ��ارق �آل
��س�ع�ي��د  ..وق� ��دم � �س �م��وه تهانيه
مبنا�سبة اليوم الوطني احلادي
واخل �م �� �س�ين ل���س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان ..
معرباً عن متنيات لعمان و�شعبها
ال�شقيق دوام الرفعة والرخاء.
وب �ح��ث ��س�م��وه وامل �م �ث��ل اخلا�ص
ل�سلطان عمان العالقات الأخوية
الرا�سخة ال�ت��ي ت��رب��ط ب�ين دولة

الإم ��ارات و�سلطنة عمان ،و�سبل
ت�ط��وي��ره��ا وت��و��س�ي��ع �آف��اق �ه��ا مبا
ي � �ع� ��ود ب� ��اخل �ي�ر وال � �ن � �م� ��اء على
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني يف
خمتلف املجاالت.
وت �ط��رق ال �ل �ق��اء �إىل م �ع��ر���ض "
�إك�سبو  2020دبي" الذي يعر�ض
ب�ي�ن �أروق � �ت ��ه ث �ق��اف��ات ال�شعوب
وت��اري�خ�ه��ا وح���ض��ارات�ه��ا بجانب
ت�سليطه ال���ض��وء ع�ل��ى م�شاريع
الدول وجتاربها التنموية وحلول
اال�ستدامة املبتكرة التي ت�شارك
بها دول العامل لال�ستفادة منها
يف حت�سني ح�ي��اة ال�شعوب وبناء

م�ستقبل �أف�ضل للجميع.
ح �� �ض��ر ال� �ل� �ق ��اء م� �ع ��ايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير
ال�ت���س��ام��ح وال �ت �ع��اي ����ش ،وال�شيخ
حم �م��د ب ��ن ح �م��د ب ��ن طحنون
�آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة
م� �ط ��ارات �أب��وظ �ب��ي م �ع��ايل رمي
ب�ن��ت �إب��راه �ي��م ال�ه��ا��ش�م��ي وزي ��رة
دول ��ة ل �� �ش ��ؤون ال �ت �ع��اون ال ��دويل
ومعايل نورة بنت حممد الكعبي
وزيرة الثقافة وال�شباب و معايل
ع� �ب ��داهلل ب ��ن � �س �ل �ط��ان ب ��ن ع ��واد
النعيمي وزي��ر ال�ع��دل وع��دد من
امل�س�ؤولني.

�شراكة بني �صحة دبي وات�صاالت ودو لدعم م�شروع امللف ال�صحي املوحد ناب�ض
•• دبي-وام:

وقعت هيئة ال�صحة بدبي اتفاقيتي �شراكة
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة م� ��ع جم� �م ��وع ��ة الإم� � � � ��ارات
ل�لات���ص��االت "ات�صاالت" و��ش��رك��ة الإم� ��ارات
لالت�صاالت املتكاملة "دو" لتكونا املزود املعتمد
حل�ل��ول تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات واالت�صاالت
مل�شروع امللف ال�صحي املوحد "ناب�ض".
ي�ستهدف م�شروع" ناب�ض" -الذي يعد جزءاً
م��ن ب��رن��ام��ج ت �ب��ادل امل �ع �ل��وم��ات ال���ص�ح�ي��ة يف
دب��ي -رب��ط ك��اف��ة اجل�ه��ات ال�صحية اخلا�صة
واحل �ك ��وم �ي ��ة يف الإم � � � ��ارة ب �ق ��اع ��دة بيانات
ومعلومات �صحية واحدة عرب امللف ال�صحي
الإلكرتوين املوحد.
و�ستقوم ال�شركتان "�ضمن ه��ذه االتفاقية
بدعم م�شروع "ناب�ض" لتوحيد ال�سجالت
ال�ط�ب�ي��ة وم �� �س��ان��دة ه�ي�ئ��ة ال���ص�ح��ة ب��دب��ي يف
�إط��ار جهودها الهادفة لتعزيز نظام الرعاية
ال�صحية ال���ش��ام��ل يف الإم � ��ارة .ح�ي��ث �سيتم
ت�ن�ف�ي��ذ امل �� �ش��روع ع�ل��ى م��راح��ل مت�ت��د لثالث
��س�ن��وات و��س�ي�ك��ون ل�ك��ل م��ري����ض يف دب��ي ملف
�إلكرتوين موحد ميكن الو�صول �إليه من قبل
املتخ�ص�صني يف الرعاية ال�صحية يف املرافق
الطبية احلكومية واخلا�صة.
وي � �ق� ��دم م� ��� �ش ��روع امل� �ل ��ف ال �� �ص �ح��ي امل ��وح ��د
"ناب�ض" -من خالل ربطه البيانات الطبية
م��ن م�ؤ�س�سات ال��رع��اي��ة ال�صحية احلكومية
واخل ��ا�� �ص ��ة -ر�ؤي � ��ة � �ش��ام �ل��ة ل�ل�م�ل��ف الطبي
للمري�ض مب��ا ي�ضمن ت��وف�ير رع��اي��ة �صحية
عالية اجل��ودة و�أك�ث�ر حمافظة على �سالمة
املر�ضى و�أق��ل تكلفة و�أك�ثر م��واءم��ة لأف�ضل
املمار�سات الطبية.
ومت �إط �ل��اق امل��رح �ل��ة الأوىل م ��ن امل�شروع
م��ن ق�ب��ل هيئة ال�صحة ب��دب��ي ب��ال�ت�ع��اون مع

ع��دة م�ست�شفيات وع �ي��ادات �ضمن منظومة
ميديكلينيك الطبية حيث مت �إدراج حوايل
 4مليون �سج ً
ال طبياً على ال�شبكة ما يعني
�أن امللفات باتت متاحة �إلكرتونياً عند زيارة
املري�ض امل�سجل لإحدى من�ش�آت هيئة ال�صحة
ب��دب��ي �أو �أح��د م�ست�شفيات وع �ي��ادات القطاع
اخلا�ص املرتبطة بالنظام حاليا.
و�ست�شهد املرحلة التالية ان�ضمام م�ست�شفيات
ومراكز �صحية �أخرى من القطاع اخلا�ص مت
جتهيزها لهذا امل�شروع خ�لال الربع الأخري
من العام اجلاري .2021
و�أك��د �سعادة عو�ض �صغري الكتبي مدير عام
هيئة ال�صحة بدبي على �أهمية هذا امل�شروع
ال ��ذي �سيعمل ع�ل��ى �إح � ��داث ت ��أث�ير �إيجابي
ع�بر منظومة خ��دم��ات الرعاية ال�صحية يف

دب��ي م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير جم�م��وع��ة م��ن املزايا
للمتخ�ص�صني يف جم��ال ال��رع��اي��ة ال�صحية
والعناية باملر�ضى لعقود قادمة م�شرياً �إىل
ان ه��ذه املن�صة الرقمية ت�ست�شرف م�ستقبل
ال�ق�ط��اع ال�ط�ب��ي ع�بر دع��م ق��اب�ل�ي��ة الت�شغيل
البيني وتخزين بيانات املر�ضى ومتكني كافة
الأط �ب��اء م��ن االط�ل�اع على ال�ت��اري��خ ال�صحي
للمري�ض ب�شكل مف�صل �سواء كان يف م�ست�شفى
ح�ك��وم��ي �أو خ��ا���ص وم ��ن ث��م و� �ض��ع اخلطط
العالجية املنا�سبة وفق املعلومات املتاحة.
ونوه �إىل احلر�ص الذي توليه هيئة ال�صحة
بدبي لال�ستفادة من �أحدث التقنيات الرقمية
واحللول املتطورة لالرتقاء بالقطاع ال�صحي
ب ��الإم ��ارة �إىل امل���س�ت��وى ال �ع��امل��ي م �ع��رب �اً عن
اعتزازه بتعاون الهيئة مع �شركتي "ات�صاالت"

و "دو" وثقته باجلهود التي �سيتم تقدميها
لدعم هذا امل�شروع احليوي.
م ��ن ج��ان �ب��ه �أ�� �ش ��اد م���س�ع��ود � �ش��ري��ف حممود
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي الت �� �ص��االت الإم� � ��ارات
باجلهود التي تقوم بها هيئة ال�صحة بدبي
لإجناز هذه املن�صة املبتكرة لتبادل املعلومات
ال�صحية وبيانات املر�ضى عرب �شبكة الرعاية
ال�صحية يف دب��ي و��ض�م��ن �أف���ض��ل املمار�سات
واملعايري العاملية يف قطاع الرعاية ال�صحية
م���ش�يراً اىل �أه�م�ي��ة امل���ش��روع ال ��ذي يتما�شى
مع ا�سرتاتيجية ات�صاالت املتمثلة يف "قيادة
امل�ستقبل الرقمي لتمكني املجتمعات.
ولفت �إىل اجلهود التي �ستقوم بها "ات�صاالت"
لدعم هذا امل�شروع احليوي لتحقيق الأهداف
امل��رج��وة منه م��ن خ�لال ا�ستخدام وتوظيف

�أف�ضل التقنيات واحللول الذكية التي ت�ضمن
خ�صو�صية املر�ضى و�سهولة و�سرية وم�أمونية
املعلومات املتبادلة ومبا ينعك�س ب�شكل �إيجابي
ع�ل��ى م�ق��دم��ي ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة واملر�ضى
ب�شكل ع��ام من خ�لال تعزيز �سالمة املر�ضى
وحت���س�ين جتربتهم والتقليل م��ن الأخطاء
ال���س��ري��ري��ة امل�ح�ت�م�ل��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل تعزيز
القدرة التناف�سية للقطاع ال�صحي بدبي من
خالل �صياغة منوذج �صحي مبتكر قادر على
ا�ست�شراف امل�ستقبل واال�ستفادة من التقنيات
واحل� �ل ��ول ال��ذك �ي��ة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ات�صاالت
وتوظيفها خلدمة املر�ضى.
م ��ن ج �ه �ت��ه �أك � ��د ف �ه��د احل �� �س ��اوي الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة الإم � � ��ارات لالت�صاالت
املتكاملة التزام "دو" مبوا�صلة تقدمي الدعم
جل�م�ي��ع امل� �ب ��ادرات وامل �� �ش��اري��ع ذات الأه� ��داف
املجتمعية ،ويف ظل التحوالت املت�سارعة التي
ي�شهدها ق�ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية حتر�ص
"دو" ع �ل��ى ت���س�خ�ير م� ��وارده� ��ا وخرباتها
للم�ساعدة يف االرتقاء باخلدمات التي توفرها
م��راف��ق ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة وت �ق��دمي الدعم
جلميع القطاعات احليوية يف الدولة ومتكني
جميع �سكان دولة الإمارات من اال�ستفادة من
ال�ف��ر���ص والإم �ك��ان��ات ال�ت��ي ت��وف��ره��ا احللول
والتقنيات الرقمية احلديثة..منوها ب�أهمية
اال�ستمرار يف تعزيز �شراكتها طويلة الأمد
مع هيئة ال�صحة بدبي ل�ضمان جناح مبادرة
ناب�ض على النحو الأمثل.
و�أ��ض��اف �أن��ه يف �إط��ار جهودها احلثيثة لدفع
م �� �س�ي�رة ال� �ت� �ح ��ول واالزده � � � � ��ار ع �ب�ر جميع
القطاعات واملجاالت يف دول��ة الإم��ارات تركز
"دو" على ت�ق��دمي ال��دع��م ملجتمع الرعاية
ال�صحية ل�ضمان مواكبته ملتطلبات التحول
الرقمي.

موا�صالت الإمارات ت�ستلم الدفعة
الأوىل من املركبات الكهربائية
•• دبي-وام:

ت�سلمت "موا�صالت الإمارات" الدفعة الأوىل من املركبات الكهربائية وفقًا
ملذكرة التفاهم املوقعة يف جناح ال�صني ب�إك�سبو  2020دب��ي مع مبادرة
"هال بال�صني" و�شركة هند�سة املاكينات ال�صينية " ،"CMECبهدف
متهيد الطريق لإنتاج املركبات الكهربائية يف الإمارات.
وتركز املرحلة الأوىل من االتفاقية على جهود الت�سويق والبحث التي
ت�ه��دف �إىل تقييم الطلب املحلي و�ضبط امل��وا��ص�ف��ات الفنية للمركبات
لتنا�سب احتياجات ال�سوق ،وبنا ًء على نتائج هذه املرحلة ميكن �أن ت�شهد
املراحل الالحقة قيام �شركة  CMECب�إن�شاء خطوط جتميع يف الإمارات
لإنتاج مركبات الطاقة اجلديدة ال�صينية " "NEVsلعدد من العالمات
التجارية املختلفة ،ومع جهود امل�شرتكة لأطراف امل�شروع الرئي�سيني.
كما �ستعمل ال�شركة ال�صناعية ال�صينية العمالقة � CMECأي�ضاً مع
ع��دد من ال�شركاء املحليني على تهيئة البنية التحتية وامل��راف��ق الالزمة
لت�شغيل و�صيانة املركبات الكهربائية.
ويتما�شى امل�شروع امل�شرتك مع مبادرتي "ا�صنع يف الإمارات" و"م�شروع
 300مليار"� ،ضمن اال�سرتاتيجية ال�صناعية للدولة التي تهدف �إىل رفع
م�ساهمة قطاع ال�صناعات التحويلية يف الناجت االقت�صادي للدولة ،ومن
املتوقع �أي�ضاً �أن ي�سهم امل�شروع امل�شرتك يف ايجاد فر�ص عمل و�إعطاء دفعة
قوية لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة املحلية.
و�ستكون الدفعة الأولية من املركبات الكهربائية متاحة للت�أجري ح�صرياً
لعمالء موا�صالت الإمارات ،والتي ت�شمل جمموعة وا�سعة من اجلهات يف
القطاعني احلكومي واخلا�ص.
وقال �إبراهيم الق�صبي ،الرئي�س التنفيذي للقطاع التجاري يف موا�صالت
الإمارات " ي�سعدنا �أن نتخذ �أوىل اخلطوات العملية يف م�سار ن�أمل �أن يكون
مت ّوجاً ب�شراكة طويلة ومثمرة ،ونحن على ثقة من �أن هذا امل�شروع �سي�سهم
وب�شكل ملفت يف توفري باقة من حلول النقل امل�ستدامة يف جميع �أنحاء
الإم ��ارات العربية املتحدة واملنطقة ب�شكل ع��ام مبا ين�سجم مع الأهداف
اال�سرتاتيجية ل��دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ع�ل�او ًة على موا�صالت
الإمارات".
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�أخبـار الإمـارات
�شرطة ال�شارقة تبد�أ احتفاالتها الوطنية مب�سرية للعلم ال�صحة تعلن تقدمي  13,409جرعات من
ب��د�أت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة �أم�س �إحتفاالتها مبنا�سبة اليوم لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• ال�شارقة-وام:

ال��وط�ن��ي الــ 50ل�ل��دول��ة ال��ذي ي���ص��ادف  2دي�سمرب ع�بر م�سرية بعنوان
"خم�سون علماً للخمي�سن" نظمتها �إدارة م��راك��ز ال�شرطة ال�شاملة
و�صاحبتها عزف الفرقة املو�سيقية لـل�سالم الوطني بح�ضورالعقيد يو�سف
عبيد حرمول مدير ادارة مراكز ال�شرطة ال�شاملة وعدد من ر�ؤ�ساء مراكز
ال�شرطة ال�شاملة ومن ال�ضباط و�ضباط ال�صف وال�شرطة الن�سائية.
وانطلق الإحتفال مب�شاركة  50منت�سبا من �أمام بوابة مركز �شرطة وا�سط
ال�شامل حاملني �أعالم الدولة مبنظر تو�شحت فيه �أعالم دولة الإمارات
تعبريا ع��ن الإن�ت�م��اء وال ��والء للوطن وقيادته الر�شيدة والتم�سك بقيم
الإحتاد التي �أورثنا �إياها الآباء امل�ؤ�س�سون.

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  13,409جرعات من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س  21,705,367جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  219.46جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19
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ال�صحة جتري  293,964فح�صا ك�شفت عن � 63إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و 82حالة �شفاء
•• �أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم �أعلنت الوزارة عن �إجراء  293,964فح�صا جديدا خالل
ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام
�أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
 و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  63حالة �إ�صابة

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  741,433حالة.
 كما �أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع ع��دم ت�سجيل �أي حالة
وفاة يف الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات
يف الدولة  2,144حالة.
 كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  82حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  736,163حالة.
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التمرين الع�سكري ِ«امل�صري واحد» بني الإمارات وال�سعودية يوا�صل فعالياته
القتالية بكل احرتافية وتعزيز التبادل الدفاعي امل�شرتك وك�سب اخلربات
•• �أبوظبي-وام:
واملعرفة الع�سكرية بني اجلانبني من خالل مراحل التدريب املختلفة ،ورفع
تتوا�صل فعاليات التمرين الع�سكري امل�شرتك " امل�صري واحد " الذي يقام م�ستوى القدرات العملياتية للوحدات امل�شاركة وتوحيد املفاهيم وحتقيق
على �أر���ض الدولة مب�شاركة وح��دات من القوات الربية من دولة الإمارات التجان�س والتوافق وتر�سيخ مبادئ و�أ�س�س التن�سيق والعمل امل�شرتك .
العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة.
كما ي��أت��ي مت��ري��ن "امل�صري واحد" �ضمن خطط وب��رام��ج ال �ق��وات الربية
ي�أتي التعاون الع�سكري بني البلدين ال�شقيقني بهدف رفع كفاءة اجلاهزية ال�ت��دري�ب�ي��ة امل���ش�ترك��ة م��ع ال �ق��وات ال�بري��ة امللكية ال���س�ع��ودي��ة ب�ه��دف �صقل

القدرات والإمكانات القتالية ،انطالقا من حر�ص وزارة الدفاع الدائم على
رفع م�ستوى الأداء والكفاءة والعمل بروح الفريق الواحد ،وفق �إ�سرتاتيجية
وا�ضحة املعامل حيث تهدف �إىل االرتقاء بامل�ستوى العام لقواتنا امل�سلحة،
للتعامل مع الأجهزة والأ�سلحة احلديثة على جميع م�سارح العمليات.
و�شهدت الأيام املا�ضية املراحل التمهيدية للتدريب والتى ت�ضمنت العديد
من الأن�شطة والفعاليات لرفع معدالت الكفاءة الفنية والقتالية للعنا�صر

امل�شرتكة من خالل عقد العديد من التمارين النظرية لتوحيد املفاهيم
والتعرف على اخلربات القتالية لدى اجلانبني .و�أظهرت املرحلة مدى ما
و�صلت �إليه القوات من م�ستوى راق وتنظيم خالل تنفيذها الأعمال القتالية
املختلفة ،مبا يعك�س مدى ما متتلكه القوات امل�سلحة لكلتا الدولتني من
�إمكانات ب�شرية وفنية وا�ستعداد قتايل عال ملجابهة �أية خماطر قد تواجه
املنطقة ،وتهدد �أمن وا�ستقرار الدولتني ال�شقيقتني.

جلنة ال�سالمة املرورية يف �أبوظبي تطلق حملة توعوية
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت اللجنة امل�شرتكة لل�سالمة امل��روري��ة ب��إم��ارة �أبوظبي حملة توعية
بهدف تعزيز الأمن وال�سالمة على الطرق يف الإمارة ،حتقيقاً لر�ؤية القيادة
احلكيمة يف رفع جودة احلياة وجعل �أبوظبي جمتمعاً �أكرث �أمناً و�سالم ًة.
وتركز احلملة على تعريف اجلمهور بقواعد �إ�شارة "قف" و�أهمية االلتزام

بها للحفاظ على �سالمة م�ستخدمي الطرق وجتنباً للحوادث واملخالفات
املرورية .و�أو�ضحت اللجنة امل�شرتكة التي ترت�أ�سها دائرة البلديات والنقل
وت�ضم يف ع�ضويتها ك ً
ال من القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي ،ودائرة ال�صحة
ومركز النقل املتكامل �أن احلملة تت�ضمن بث ر�سائل توعوية عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي واجراء لقاءات �إعالمية وعقد ور�ش عمل تثقيفية وذلك
لتعزيز وعي ال�سائقني ب�ضرورة االلتزام بالتوقف الكلي عند �إ�شارة "قف" �أو

يف حال خط "قف" عند التقاطعات �أو خمارج الطرق .وت�شكل احلملة �أهمية
كربى لزيادة الوعي ب�إجراءات ال�سالمة خا�صة يف ظل تزايد عدد املخالفات
املرورية الناجمة عن جتاهل �إ�شارة "قف" وعدم االلتزام بالتوقف الكلي،
حيث ت�شري االح�صائيات ال�صادرة من القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي �إىل �أن
عدد املخالفات املرورية امل�سجلة ب�سبب عدم التزام �سائقي املركبات بعالمات
و�إر�شادات املرور� -إ�شارة /قف /قد بلغ  492خمالفة خالل الفرتة املمتدة

من �شهر يناير اىل �سبتمرب عام  ،2021مع العلم ب�أن خمالفة عدم التزام
�سائقي املركبات بعالمات و�إر�شادات املرور تبلغ قيمتها  500درهم .يذكر
ان خط "قف" هو عبارة عن خط مت�صل ابي�ض ،ويجب التوقف الكلي عند
�إ�شارة "قف" �أو خط "قف" قبل ا�ستئناف ال�سري عند التقاطعات و�إعطاء
�أول��وي��ة ع�ب��ور ال�ط��ري��ق للمركبات ال�ق��ادم��ة م��ن االجت ��اه االخ ��ر والتوقف
الكلي عند دخ��ول ال�شارع الرئي�سي وع��دم امل��رور اىل حني الت�أكد من خلو

ميديكلينيك م�ست�شفى ويلكري تنفذ �أول �إجراء �أوبتيلوم يف الإمارات
واملنطقة واعتماده كخيار جديد وغري جراحي لعالج ت�ض ُيّق جمرى البول

بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره
ومبزيد من احلزن والأ�سى

•• دبي-الفجر:

ت�ض ُّيق جمرى البول من احلاالت
ال�شائعة ن�سب ًيا وترتبط بتكلفة
عالج مادية كبرية ونتائج �ضعيفة
حمتملة .ق��د يظهر االن���س��داد �أو
الت�ض ُّيق يف �أي وقت يف احلياة مما
ي��ؤدي �إىل ان�سداد جمرى البول.
الأعرا�ض تت�ضمن التبول امل�ؤمل،
واحتبا�س البول ،وغريها.
تتنوع العالجات لت�ض ُّيق جمرى
ال �ب��ول ول �ك��ن ج�م�ي�ع�ه��ا جراحية
ت�ؤدي يف النهاية �إىل قطع �أو فتح
ن��دب��ة داخ�ل� ًي��ا لإج� ��راء اجلراحة.
تتمثل التحديات الرئي�سية لهذه
الإج� � ��راءات يف امل�خ��اط��ر العالية
ن���س�ب� ًي��ا ل �ت �ك��رار االن �� �س��داد ووقت
التعايف الطويل.
ت �ق �ل �ي ��دي �اً ،ك � ��ان ر�أب الإح �ل �ي ��ل
ه ��و ال� �ع�ل�اج اجل ��راح ��ي النهائي
لت�ض ُّيق جم��رى ال �ب��ول ،ويعترب

�إج ��را ًء جراحياً معقداً مبعدالت
م�ضاعفات عالية وال�ت��ي تتطلب
� ً
أي�ضا ب�ضعة �أ�سابيع من ال�شفاء
وال�ت��ي ��س�ت��ؤدي �إىل ت��أث�ير نف�سي
ومايل.
�أوب�ت�ي�ل��وم ( )Optilumeهو
ع �ل��اج ج ��دي ��د ل �ت �� �ض � ُّي��ق جمرى
البول ،حيث يعالج ب�شكل مبا�شر
الت�ضيق ويتخل�ص من الأن�سجة
الليفية امل�سببة له .ميكن �أن يقلل
�أوبتيلوم من معدل تكرار الت�ض ُّيق
واحلاجة �إىل �إعادة العالج وتقليل
احلاجة �إىل جراحة ر�أب الإحليل،
وهي �إجراء �أكرث توغلاً � .أوبتيلوم
ي �ع �ت�بر �إج� � � ��را ًء ط �ف �ي��ف التوغل
وي�ساهم يف تقليل وق��ت الإجراء
والتعايف ومن املرجح �أن يكون له
خماطر �أق��ل مقارنة بالعالجات

الأك �ث ��ر ت ��وغ �ل� ً
ا .ي �ع �ت�بر �إج � ��راء
�أوبتيلوم �أقل توغ ً
ال من العالجات
الأخ� � � ��رى ل �ل �ح��ال��ة وال يتطلب
الإق��ام��ة يف امل�ست�شفى و�سيكون
من �ضمن �إجرءات اليوم الواحد.
عالج �أوبتيلوم لديه القدرة على
ا� �س �ت �ب��دال ع�م�ل�ي��ة ر�أب الإحليل
لعالج ت�ض ُّيق جمرى البول.
ك �ج��زء م ��ن ر�ؤي � ��ة ميديكلينيك
لتطبيق التقنيات الأك�ثر ابتكا ًرا
م��ن �أج ��ل ت�ق��دمي خ��دم��ات رعاية
�أف�ضل للمر�ضى� ،أج��رى الدكتور
�سالم احل�سني ،ا�ست�شاري جراحة
امل�سالك البولية وه��و بروفي�سور
ط �ب��ي ،وف��ري��ق ج��راح��ة امل�سالك
البولية يف ميديكلينيك م�ست�شفى
ناجحا
وي�ل�ك�ير �إج� ��راء �أوب�ت�ي�ل��وم ً
الأ� �س �ب ��وع امل��ا� �ض��ي .ح �ي��ث قامت

ميديكلينيك م�ست�شفى ويلكري
ب ��امل� �ب ��ادرة لإج � � ��راء �أول �إج � ��راء
�أوب�ت�ي�ل��وم م��ن ن��وع��ه يف الإم ��ارات
العربية املتحدة واملنطقة.
وبهذا ال�ش�أن قال الدكتور �سالم:
“ي�سعدنا �أن ن�ك��ون رائ��دي��ن يف
ت�ق�ن�ي��ة �أوب �ت �ي �ل��وم ��ض�م��ن خطتنا
لتح�سني رع��اي��ة امل��ر��ض��ى وعالج
ت�ض ُّيق جم��رى ال�ب��ول .مت �إجراء
ال�ع�م�ل�ي��ة ب �ن �ج��اح و�� �س ��ارت ب�شكل
جيد للغاية و�أظ�ه��رت املراجعات
را يف
م ��ع امل��ري ����ض حت �� �س � ًن��ا ك� �ب�ي� ً
الأع � ��را� � ��ض .ومي �ك �ن �ن��ا �أن نقول
ب ��أن ع�لاج �أوب�ت�ي�ل��وم ميثل بدي ً
ال
طفيف التوغل مع �إمكانية تكرار
�أق� ��ل ل�لان �� �س��داد وه ��و م ��ا يظهر
غال ًبا يف خيارات العالج باملنظار
احلالية".

اختتام م�ؤمتر اجلمعية اخلليجية لق�سطرة القلب 2021بدبي
•• دبي -وام:

اختتمت بدبي فعاليات الن�سخة الرابعة من م�ؤمتر "اجلمعية اخلليجية
لق�سطرة القلب "2021ال�سنوي الذي نظمته اجلمعية مب�شاركة وا�سعة
من اخلرباء والأطباء املخت�صني ب�أمرا�ض القلب من دول جمل�س التعاون
اخلليجي وال �ع��امل  .ن��اق����ش امل ��ؤمت��ر  -ال ��ذي ا�ستمر ث�لاث��ة �أي ��ام بفندق
"انرتكونتيننتال في�ستيفال �سيتي دبي" � -أحدث ما تو�صل �إليه العلم
والأب �ح��اث يف جم��ال ق�سطرة القلب وو��ض��ع ر�ؤي ��ة للتعاون ب�ين الهيئات
الإقليمية والدولية لتبنى �أجود اخلدمات و �أبرز ما تو�صل �إليه العلم يف
جمال تدخل جراحات القلب و الأوعية الدموية .و�شهد امل�ؤمتر بث مبا�شر
لـ  4عمليات قلب دقيقة من م�ست�شفى القا�سمي بال�شارقة يف دولة الإمارات
ومركز امللك في�صل للقلب يف جدة بال�سعودية وم�ست�شفى "جبل �سيناء" يف
نيويورك بالواليات املتحدة الأمريكية وم�ست�شفى "باري�س �سود " يف فرن�سا.
�أقيم امل�ؤمتر بدعم من " دبي لل�سياحة" وهيئة ال�صحة يف دبي ومب�شاركة
من جمعية القلب الإماراتية واجلمعية الأمريكية لق�سطرة القلب وت�صوير
الأوعية الدموية واجلمعية ال�سعودية لق�سطرة القلب ورابطة �أطباء القلب
الكويتية وبالتعاون �شركة " �أيكوم" لتنظيم املعار�ض.

تنعي جريدة الفجر
الزميل ال�صحفي يف الق�سم الريا�ضي �سابق ًا

حممد ال�سيد
الذي وافته املنية �أم�س
يف جمهورية م�صر العربية ال�شقيقة
�سائلني اهلل العلي القدير �أن يتغمد الفقيد الغايل
بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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04

الإجن��ازات اال�ستثنائية التي حققتها دول��ة الإم��ارات يف
•• �أبوظبي-وام:
اخلم�سني عاماً املا�ضية ،وف��ق ال��ر�ؤي��ة ال�سديدة للوالد
د�� ّ�ش��ن �سمو ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ،وزير امل�ؤ�س�س امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان
اخلارجية وال�ت�ع��اون ال ��دويل ،احتفاالت �شركة مبادلة "طيب اهلل ثراه" ،و�إخ ��وان ��ه ح�ك��ام الإم� � ��ارات� ،إ�ضافة
لال�ستثمار باليوبيل الذهبي لدولة الإم��ارات ،ب�إطالق لأبرز ما حتقق يف جماالت عديدة كا�ستك�شاف الف�ضاء،
ال�ف�ي�ل��م ال�ق���ص�ير امل �� �ص � ّور ال ��ذي �أن�ت�ج�ت��ه م�ب��ادل��ة حتت واملحافظة على الإرث الثقايف وتعزيز القيم الوطنية
ع�ن��وان "فرحة اخلم�سني" ،وال��ذي �سي�أخذ امل�شاهدين الأ�صيلة .كما ي�س ّلط الفيلم ال�ضو َء على دور و�إجنازات
يف رحلة �شيقة ت�ستعر�ض م�سرية دول��ة الإم��ارات و�أبرز �شركة مبادلة ،وم�ساهماتها يف م�سرية التقدم والتطور
الإجن� ��ازات ال�ت��ي حققتها ،وتطلعاتها للخم�سني عاماً والتنويع االقت�صادي التي ت�شهدها ال��دول��ة .ويُختتم
القادمة .وي�س ّلط الفيلم الذي تقدمه مبادلة م�ساهم ًة ال�ف�ي�ل��م ب�ك�ل�م��ات م ��ؤث��رة ل�ل�م�غ�ف��ور ل��ه ال���ش�ي��خ زاي ��د بن
منها يف احتفاالت الدولة بيوبيلها الذهبي ،ال�ضو َء على �سلطان �آل نهيان من خطابه التاريخي عن احتاد دولة

الإم ��ارات ع��ام  .1971وق��ال حميد عبداهلل ال�شمري،
نائب الرئي�س التنفيذي للمجموعة والرئي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون امل�ؤ�س�سية واملوارد الب�شرية يف مبادلة " ..ونحن
نحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية املتحدة،
ن�ستذكر وبفخر الإجنازات املرموقة التي حققتها دولتنا،
م�سرت�شدين ب��ر�ؤي��ة وب���ص�يرة �آب��ائ�ن��ا امل��ؤ��س���س�ين .فهذا
الفيلم الذي تنتجه مبادلة بهذه املنا�سبة العزيزة على
قلوبنا جميعاً ،هو �أك�ثر من جم��رد احتفاء مبا حققته
دول�ت�ن��ا حتى ال �ي��وم ،ب��ل يعك�س �أي���ض�اً ر�ؤان ��ا وتطلعاتنا
خلم�سني عاماً قادمة ،ن�ساهم فيها معاً يف تعزيز م�سرية
دولتنا ،وتطورها وازدهارها".

•• دبي-وام:

انطلقت فعاليات الأ�سبوع الرابع من برنامج اخت�صا�صيي
مكافحة االجت��ار بالب�شر ،الدفعة ال�سابعة ،وال��ذي تنظمه
القيادة العامة ل�شرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي الق�ضائي
واللجنة الوطنية ملكافحة جرائم االجت��ار بالب�شر ومكتب
الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجل��رمي��ة ،وذل��ك بح�ضور
اخلبري الدويل مهند فايز الدويكات ،م�ست�شار وخبري �إقليمي
يف مكافحة االجتار بالب�شر ،وامل�ست�شار �إيهاب حازم املنباوي،
خبري ال�ع��دال��ة اجلنائية ل��دى مكتب مكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية ،مب�شاركة  101منت�سب ينتمون
�إىل دول خليجية وعربية م��ن خمتلف الأج �ه��زة ال�شرطة،

واجلمعيات احلقوقية ودور الإيواء ،ودوائر حكومية وحملية
يف ال��دول��ة ،وم��ن دول جمل�س التعاون اخلليجي ،عرب نظام
االت�صال املرئي ،التزاما بالإجراءات والتدابري االحرتازية
جلائحة كوفيد .-19وا�ستهل اخلبري ال��دويل مهند فايز
ال��دوي�ك��ات الأ��س�ب��وع ال��راب��ع ،بالتطرق �إىل تقنية التحقيق
واملقابلة يف جرائم االجتار بالب�شر� ،إىل جانب طرح تطبيقات
عملية ،وتنظيم جمموعات عمل حول �أب��رز ق�ضايا االجتار
بالب�شر ،يف ح�ين ت�ن��اول امل�ست�شار �إي�ه��اب ح��ازم امل�ن�ب��اوي ،يف
حموره� ،إىل جرمية االجتار بالب�شر يف املواثيق واالتفاقيات
ال��دول�ي��ة املعنية مكافحة االجت ��ار بالب�شر ،وال�ت�ع��رف على
ال�ضحايا وم�ؤ�شرات االجتار بالب�شر ،وحماية ودعم ال�ضحية
يف بروتوكول االجتار بالب�شر.

بح�ضور رئي�سة وزراء ليتوانيا و 27وزيرا يف جمموعة االحتاد الأوروبي

املفو�ضية العامة لالحتاد الأوروبي ت�ست�ضيف عهود الرومي مل�شاركة خربات دولة الإمارات يف اال�ستعداد للم�ستقبل
نائب رئي�س املفو�ضية ي�شكر حكومة الإمارات على م�شاركة جتربتها امللهمة يف اجلاهزية للم�ستقبل

•• دبي-وام:

�شاركت معايل عهود بنت خلفان ال��روم��ي وزي��رة دول��ة للتطوير احلكومي
وامل�ستقبل بدعوة من االحتاد الأوروبي ،يف فعاليات االجتماع ال�سنوي لبحث
م�ستقبل �أوروب��ا �ضمن جمموعة االحت��اد الأوروب��ي ل��وزراء امل�ستقبل التابعة
للمفو�ضية الأوروب �ي��ة ،بح�ضور م�ع��ايل �إن�غ��ري��دا �سيمونيتي رئي�سة وزراء
جمهورية ليتوانيا ،وم�ع��ايل م��ارو���ش �سيفكوفيت�ش ن��ائ��ب رئي�س املفو�ضية
الأوروبية ،و 27وزيراً من الدول الأع�ضاء يف االحتاد ،حيث تناولت معاليها
خ�برات دول��ة االم ��ارات وجتاربها يف اال�ستعداد للم�ستقبل .و�شاركت وزيرة
الدولة للتطوير احلكومي وامل�ستقبل ،مع املجتمعني ،من��وذج عمل حكومة
دول��ة الإم ��ارات يف جم��ال بناء اجلاهزية للم�ستقبل ،وتبني اال�ست�شراف يف
ا�ستك�شاف التوجهات امل�ستقبلية الكربى يف خمتلف امل�ج��االت ،وا�ستعر�ضت
مالمح ق�صة جناح دول��ة الإم��ارات يف حتقيق نقالت نوعية مت�سارعة �ضمن
مدة زمنية ق�صرية منذ ت�أ�سي�سها قبل  50عاما.
و�شكر نائب رئي�س املفو�ضية الأوروبية حكومة دولة الإم��ارات على م�شاركة
جتربتها يف تعزيز اجلاهزية للم�ستقبل ،من خالل منهج عمل يتبنى اال�ستعداد
والتخطيط واال�ست�شراف العلمي لتحديد التوجهات امل�ستقبلية ،و�أ�شاد بق�صة
جناح الإمارات وما حققته من �إجنازات كربى خالل  50عاماً من ت�أ�سي�سها،
ورح��ب مب�شاركة م�ع��ايل ع�ه��ود ال��روم��ي يف امل ��ؤمت��ر ،م ��ؤك��داً �أهمية التعاون
امل�شرتك لتطوير منظور عاملي ال�ست�شراف امل�ستقبل ،من خالل �إن�شاء من�صة
لتبادل اخلربات دولياً ،ال�ستك�شاف التوجهات وامل�سارات ذات ال�صلة بامل�ستقبل.

وبحث االجتماع ال�سنوي ملجموعة االحتاد الأوروبي لوزراء امل�ستقبل التابعة
للمفو�ضية الأوروبية ،الذي عقد بعنوان "�صناعة م�ستقبل �أوروبا :التوجهات
العاملية واخليارات اال�سرتاتيجية" ،على مدى يومني ،التوجهات امل�ؤثرة يف
م�ستقبل لالحتاد الأوروبي ،و�سبل تعزيز املرونة واجلاهزية احلكومية لدول
االحتاد يف مواجهة التحديات والفر�ص ،ودور التكنولوجيا الرقمية يف حتقيق
التحول الأخ���ض��ر ،وامل��واءم��ة بينه وب�ين التحول ال��رق�م��ي ،و�آل �ي��ات توظيف
ال�سيناريوهات امل�ستقبلية يف ع�صر التحوالت الكربى ،امل��ؤث��رة يف م�ستقبل
�أوروب��ا والعامل يف  ،2040والتغريات التي �ستحملها التكنولوجيا الرقمية
مل�ستقبل الب�شرية .و�أ�شارت عهود الرومي خالل م�شاركتها يف االجتماع �إىل �أن
دولة الإمارات حظيت منذ بداياتها الأوىل بقيادة حكيمة ذات ر�ؤية م�ستقبلية
و�إرادة لت�صميم امل�ستقبل وتنفيذه وحتويله �إىل واق��ع ،و�أن الدولة توا�صل
يف ظل القيادة اليوم م�سرية تطوير ر�ؤاه��ا وتوجهاتها امل�ستقبلية للخم�سني
عاماً املقبلة ،و�صو ًال بالدولة يف الذكرى املئوية لت�أ�سي�سها �إىل م�صاف �أف�ضل
الدول يف العامل .وقالت �إن ا�ست�شراف امل�ستقبل وحتديد توجهاته ميثل عام ً
ال
�أ�سا�سيا يف عملية �صنع القرار يف حكومة دولة الإمارات و�أجندة عملها ،م�شرية
�إىل جتربة �إطالق احلكومة الإلكرتونية قبل  21عامًا ،التي مثلت انعكا�ساً
لر�ؤية ا�ست�شرافية وا�ضحة� ،أ�سهمت يف تعزيز مرونة احلكومة وا�ستمرارية
عملها ب�شكل �سل�س يف ظل الظروف التي مر بها العامل على مدى العامني
املا�ضيني خالل جائحة كورونا.
و�أ�ضافت �إن الهيكل اجلديد حلكومة دول��ة الإم ��ارات يرتكز على امل�ستقبل
وي�ت�ب�ن��اه يف ق�ل��ب ال�ع�م��ل احل�ك��وم��ي ،م��ن خ�ل�ال منا�صب وزاري� ��ة خم�ص�صة

للم�ستقبل ،وملفات وزارية تركز على اال�ستعداد ملتغريات امل�ستقبل من تغري
املناخ ،والأم��ن الغذائي وامل��ائ��ي ،والتكنولوجيا املتقدمة ،وال�شباب ،والذكاء
اال�صطناعي ،واالقت�صاد الرقمي ،وتطبيقات العمل عن بُعد ،ما يعك�س ر�ؤية
ا�ست�شرافية ملحورية هذه املجاالت يف امل�ستقبل.
وا�ستعر�ضت وزيرة الدولة للتطوير احلكومي وامل�ستقبل �أبرز حماور وثيقة
املبادئ الع�شرة لدولة الإمارات يف اخلم�سني اجلديدة ،التي متثل ترجمة لر�ؤى
القيادة وتوجهاتها لتعزيز ريادة الإمارات ،وتطرقت �إىل �أربع مبادئ �أ�سا�سية
تركز على ر�أ���س امل��ال الب�شري وبناء املواهب وامل�ه��ارات الوطنية ،وا�ستقطاب
�أف���ض��ل امل��واه��ب وال�ع�ق��ول يف ال �ع��امل ،وت�سعى �إىل ب�ن��اء االق�ت���ص��اد الأف�ضل
والأن�شط يف العامل ،من خالل تطوير النماذج االقت�صادية اجلديدة.
و�أو�ضحت �أن من �أهم املبادئ التي تركز عليها دولة الإم��ارات تعزيز التفوق
الرقمي والعلمي ،لإميانها ب�أن امل�ستقبل رقمي ،و�أن قوة الدول لن تقا�س فقط
باحلجم �أو املوارد �أو القوة ال�سيا�سية �أو االقت�صادية ،وتطرقت �إىل مبد�أ مهم
تركز عليه الإم��ارات يقوم على احلفاظ على القيم وتعزيز دور الدولة كقوة
من �أجل اخلري ،لأن امل�ستقبل الأف�ضل للب�شرية هو امل�ستقبل الذي ت�شارك فيه
القيم الإن�سانية مثل االنفتاح والت�سامح واالحرتام والأخوة الإن�سانية.
كما �أ�شارت معايل عهود الرومي خالل م�شاركتها يف االجتماع �إىل �أن ت�ضمني
امل�ستقبل حم��وراً �أ�سا�سياً يف العمل احلكومي ميثل �أ�سا�ساً لتعزيز جاهزية
احلكومات ومرونتها وقدرتها على مواجهة التغريات املت�سارعة التي ي�شهدها
العامل ،م�شرية �إىل �أنه رغم �أن امل�ستقبل قد يفر�ض حتديات جديدة� ،إال �أنه
فر�صا جديدة يجب على احلكومات البناء عليها وتوظيفها يف خدمة
�سيوفر ً

جمتمعاتها وازدهارها.
و�أ�ضافت �أن العامل ي�شهد تغيريات بوترية مت�سارعة ،ويف غ�ضون  20عامًا
�سيكون م�ع��دل التغيري � 4أ��ض�ع��اف م��ا ه��و عليه ال �ي��وم ،م��ا يجعل العمل يف
امل�ستقبل �أك�ثر �صعوبة ،ويتطلب �أن تتبنى احلكومات منوذجاً جديداً يعزز
قدرتها على القيام بعملها من جهة ،وير�سخ نهج اال�ستعداد للم�ستقبل يف
منوذج عملها.
و�أو�ضحت �أن تطوير هذا النموذج يتطلب الرتكيز على  3عوامل �أ�سا�سية
تت�ضمن ،اعتماد نهج متعدد الأوجه ومتعدد الأجيال ب�شكل جمتمعي �شامل
وم �ت��وازن ،وب�ن��اء ع�لاق��ات ت�ع��اون �أق��وى ت��رك��ز على مهمات حم��ددة تتمحور
حول بناء امل�ستقبل و�شراكات ا�سرتاتيجية من �أجل م�ستقبل �أف�ضل ،وتعزيز
اال�ستعداد واجلاهزية ملتطلبات امل�ستقبل .و�أك��دت عهود الرومي �أهمية تنبه
احلكومات �إىل ثالثة �أمور رئي�سية ل�ضمان جاهزيتها للم�ستقبل ،تتمثل يف
�ضرورة البدء ب�صناعة امل�ستقبل الآن وبدون ت�أخري ،و�أهمية عمل احلكومات
على املوازنة بني الرتكيز على اال�ستعداد للم�ستقبل وتلبية املتطلبات امللحة
احلالية ،م��ن خ�لال ت�شكيل ر�ؤى واجت��اه��ات وا�ضحة م�ستدامة على املدى
الطويل ،وا�سرتاتيجيات متغرية ومرنة على املدى الق�صري� ،إ�ضافة �إىل �أهمية
�إىل بناء عقلية وق��درات حكومية جديدة ملواجهة حتديات امل�ستقبل والبناء
على الفر�ص اجلديدة ،م�شرية �إىل �أن النماذج القدمية لن تتمكن من مواكبة
وترية التحول ،ما يتطلب �إن�شاء مناذج جديدة ت�شمل �أدوات لتقييم ال�سيا�سات
و�إيجاد طرق جديدة وم�ؤ�شرات �أف�ضل لتقييم اال�ستعداد للم�ستقبل ،وتعزيز
ال�شراكات العاملية يف ا�ست�شراف و�صناعة امل�ستقبل.

 % 97ن�سبة توطني الوظائف القيادية
يف موانئ وجمارك دبي
•• دبي-وام:

ا�� �س� �ت� �ط ��اع ��ت م� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة امل� ��وان� ��ئ
واجل �م��ارك واملنطقة احل��رة بدبي
ت ��وط�ي�ن  97%م� ��ن ال ��وظ ��ائ ��ف
القيادية لديها.
و وق�ع��ت امل��ؤ��س���س��ة م��ذك��رة تفاهم
م ��ع "دي ب ��ي ورلد" ت �ه��دف �إىل
دع� ��م وت �ط��وي��ر م� �ه ��ارات ال� �ك ��وادر
الوطنية وذل��ك من خالل برنامج
"طموحي" ل� �ل� �ت ��دري ��ب املهني
اخلا�ص بـ"دي بي ورلد" وذل��ك يف
�إط��ار دعم �سيا�سات التوطني التي
تتما�شى مع ر�ؤى القيادة الر�شيدة.

مت توقيع امل��ذك��رة بح�ضور �سعادة
ع�ب��داهلل �أح�م��د ب��ن زاي��د الفال�سي
م��دي��ر ع��ام دائ ��رة امل ��وارد الب�شرية
حل �ك��وم��ة دب� ��ي ح �ي��ث وق �ع �ه��ا من
جانب امل�ؤ�س�سة عبداهلل الكوهجي
م ��دي ��ر �إدارة امل � � � ��وارد الب�شرية
وال�ش�ؤون الإدارية والقانونية ومن
ج��ان��ب "دي ب��ي ورلد" نبيل قائد
م��دي��ر �إدارة امل��وظ�ف�ين وال�ش�ؤون
الإدارية.
و �أ ّكد �سعادة �سلطان �أحمد بن �سل ّيم
رئي�س م�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك
واملنطقة احلرة �أ َّن مذكرة التفاهم
مع "دي بي ورلد" تعرب عن حر�ص

ت���ض��اف��ر اجل �ه��ود لتمكني وتنمية
امل��وارد الب�شرية الوطنية وتوفري
ال��وظ��ائ��ف امل�ن��ا��س�ب��ة ل �ه��ا يف �سوق
العمل ..م�شرياً �إىل �أن امل�ؤ�س�سة،
ويف �إطار حر�صها والتزامها بدعم
�سيا�سات التوطني التي تتما�شى مع
ر�ؤى القيادة الر�شيدة ،ا�ستطاعت
ت ��وط�ي�ن  97%م� ��ن ال ��وظ ��ائ ��ف
القيادية لديها..منوهاً �أن امل�ؤ�س�سة
تنتهج خطة طموحة لزيادة ن�سبة
ال � �ت� ��وط �ي�ن ع �ب��ر احل � ��ر� � ��ص على
توظيف وتدريب وت�أهيل الكفاءات
وال � �ت� ��زام امل ��ؤ� �س �� �س��ة ب��دع��م جهود املواطنة ال�شابة واملتميزة.
ال�ت��وط�ين و�إمي��ان �ه��ا ال �ت��ام ب�أهمية و�أ�� � �ش � ��اد اب � ��ن � �س �ل � ّي��م بالربنامج

ال� �ت ��دري� �ب ��ي "طموحي" ال � ��ذي
و�صفه ب�أنه منوذجاً فريداً يف دعم
ال �ت��وط�ين ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى تكامل
الأدوار ..م�ث�م�ن�اً ج�ه��ود ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني وجميع القائمني
وامل���ش��ارك�ين يف مثل ه��ذه الربامج
ال��داع �م��ة لال�ستثمار يف العن�صر
ال �ب �� �ش��ري امل ��واط ��ن ك��ون �ه��ا ت�ش ّكل
خطوة هامة ورائ��دة لزيادة فر�ص
توظيف الباحثني ع��ن العمل من
امل��واط �ن�ين الأم ��ر ال ��ذي ي�ع��زز دور
وم���س��اه�م��ة �أب �ن��اء ال��وط��ن يف دفع
عجلة التنمية ال�شاملة يف جميع
القطاعات الرئي�سة يف الدولة.

وك�شف �أن امل�ؤ�س�سة �شهدت �إقبا ًال
ك �ب�ي�راً م��ن ال�ب��اح�ث�ين ع��ن العمل
خ�لال من�صتها يف معر�ض "ر�ؤية
الإم� � � � ��ارات ل �ل��وظ��ائ��ف "2021
وا�ستقبلت ما يقارب � 6900سرية
ذاتية من خمتلف الفئات املواطنة

منهم �شريحة وا��س�ع��ة م��ن �شباب
و�شابات الدولة من طلبة اجلامعات
والكليات واملعاهد حديثي التخرج
�إ� �ض��اف��ة �إىل ال �ك �ف��اءات القيادية
والإداري � � ��ة امل��واط �ن��ة ..م� ��ؤك ��داً �أن
امل��ؤ��س���س��ة ح��ري���ص��ة ع�ل��ى توظيف

وت��دري��ب وت��أه�ي��ل امل ��وارد الب�شرية
الوطنية وخ�ل��ق ال�ف��ر���ص املنا�سبة
ل �ه��م وت �ع��زي��ز ب�ي�ئ��ة ع �م��ل مثالية
ل�لارت �ق��اء ب�ه��م ل�ي���س�ه�م��وا يف دعم
م�سرية التطور والنمو االقت�صادي
يف الإمارة.

تزامن ًا مع فعاليات �أ�سبوع الت�سامح وال�شمول

جامعة الإمارات تنظم املنتدى الثاين لليوم العاملي للت�سامح

زكي ن�سيبة« :الإمارات تعمل دائم ًا على حتقيق العدالة وال�شفافية والت�سامح ،ويف التن ّوع جند �أعظم قوتنا»
•• العني -الفجر

ن� ّ�ظ �م��ت ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم الإن�سانية
واالجتماعية يف جامعة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة امل�ن�ت��دى الثاين
لليوم العاملي للت�سامح ال��ذي عقد
افرتا�ضياً.
و�أك � ��د م �ع��ايل زك ��ي �أن � ��ور ن�سيبة،
امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو
رئ�ي����س ال ��دول ��ة ،ال��رئ�ي����س الأعلى
جلامعة الإم��ارات العربية املتحدة
يف ك�ل�م�ت��ه خ�ل�ال امل �ن �ت��دى ع �ل��ى "
�أن ��س� ّ�ج��ل الإم� � ��ارات يف التعاي�ش
ال��دي �ن��ي وال� �ث� �ق ��ايف ع ��ري ��ق ،حيث

يقيم فيها �أكرث من  200جن�سية،
حقوقهم حممية مبوجب القانون
الذي يكفل لهم االحرتام وممار�سة
م�ع�ت�ق��دات�ه��م ال �ف��ردي��ة وعاداتهم
وتقاليدهم.
و�أ�ضاف معاليه�" :إن دولة الإمارات
العربية املتحدة تعمل دائ�م�اً على
حتقيق العدالة وال�شفافية ،ومنع
التع�صب والتطرف والعن�صرية.
وت�ستثمر يف املمار�سات التي تعزز
ال �ت �� �س��ام��ح وال �ت �ف��اه��م وال�سعادة
يف ال �ت �ن��وع .ف ��الإم ��ارات م �ث� ٌ
حي
�ال ّ
لكيفية حتقيق ا�ستدامة جماعية
�سلمية م�ت�ج��ان���س��ة .ول �ق��د تعلمنا

م ��ن امل �غ �ف��ور ل ��ه ال���ش�ي��خ زاي� ��د بن
�سلطان �آل نهيان (طيب اهلل ثراه)
�أن� ��ه ب� ��دون ال �ت �� �س��ام��ح والتعاي�ش
ال�سلمي والتنوع ،ال ميكننا حتقيق
اال�ستدامة واالزده ��ار االقت�صادي
واالجتماعي .وهكذا ّ
يظلنهج زايد
ال���ض��وء ال�ساطع يف ر�ؤي ��ة قيادتنا
احلالية مل�ستقبل �أمتنا ودورها يف
الرفاهية العاملية.
وق� ��ال م �ع��ايل زك ��ي ن���س�ي�ب��ة� " :أن
امل� ��دار�� ��س واجل ��ام� �ع ��ات واملعاهد
امل�ه�ن�ي��ة وم��راك��ز ال�ب�ح��ث والتعلم
مدى احلياة �أ�صبحت �أكرث �أهمية
الآن مما كانت عليه يف ال�سبعينيات

 ،ون��رى �أن��ه م��ن ال���ض��روري تعزيز
��ص�ن��اع��ات�ن��ا ال�ث�ق��اف�ي��ة والإبداعية
 ل�ت�ع��ري��ف النا�س ب � � ��آراء العاملو�أ�شكال التعبري املختلفة ،لفهمها
وتقديرها .ففيالتنوع جند �أعظم
قوتنا".
فيما �أ�شار الأ�ستاذ الدكتور ح�سن
حممد النابودة -عميد كلية العلوم
الإن�سانية واالج�ت�م��اع�ي��ة� -إىل �أن
امل �ن �ت��دى ج �م��ع ن�خ�ب��ة م ��ن علماء
اجلامعات املرموقة ،حيث ناق�شوا
ع��دداً من املوا�ضيع حول الت�سامح
َ
وبع�ض التجارب التاريخية
العاملي،
ّ
واملعا�صرة يف هذا املو�ضوع الإن�ساينّ

ال�ك�ب�ير ،ك�م��ا ن��اق����ش امل���ش��ارك��ون يف
ه ��ذا امل �ن �ت��دى �آث� ��ار ق�ي��م الت�سامح
وال�ت�ع��اي����ش يف ب�ن��اء ع��امل معا�صر
متقدّم ،ون � ّوه ال�ن��اب��ودة ع��ن �أهمية
طرح احلوار بني الأديان يف تكري�س
العاملي.
قيم الت�سامح
ّ
وقال عميد كلية العلوم الإن�سانية
واالجتماعية "�إنّ دول��ة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة مت�ت�ل��ك ت �ن � ّوع �اً �إن�سانياً
وح �� �ض��اري �اً وث�ق��اف�ي�اً غ�ن�ي�اً بف�ضل
ت�ع��دد ال�ث�ق��اف��ات واجلن�سيات التي
تعي�ش ع�ل��ى �أر� �ض �ه��ا ،الأم ��ر الذي
جعلها من��وذج�اً عاملياً لتعزيز قيم
التعاي�ش والت�سامح واحلوار والعمل

الإن���س��ا ّ
ين امل���ش�ترك ،وتتم ّثل هذه
القيم الإن�سانية العاملية يف �إعالن
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ،رئ �ي ����س الدولة
حفظه اهلل -عام  2019يف دولةالإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة عاماً
للت�سامح� .أدار الندوة الدكتور رالف

ليو م��ن ق�سم ال�سياحة والرتاث،
وال �ت��ي � �ش��ارك فيها جم�م��وع��ة من
املخت�صني يف ه��ذا امل �ج��ال .وي�أتي
ت�ن�ظ�ي��م ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم الإن�سانية
واالجتماعية يف جامعة الإمارات
ل �ه��ذا امل �ن �ت��دى يف �إط � ��ار حر�صها
الدائم على امل�شاركة يف تعزيز نهج

دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة يف
تقرير التوا�صل الإن�ساين العاملي،
ويف تعظيم قيمة ال�ت���س��ام��ح .كما
ي�أتي يف نطاق موا�صلة الكلية �أداء
ر��س��ال�ت�ه��ا ال�ع�ل�م�ي��ة والأك ��ادمي �ي ��ة،
وحر�صها على ا�ستدامة التطوير
والتقدّم.

جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي للرثوة ال�سمكية
•• العني-الفجر:

�أ ّكدت كلية الزراعة والطب البيطري
يف جامعة الإم��ارات العربية املتحدة
على �أه�م�ي��ة حماية ال�ث�روات املائية
احل � ّي��ة وا� �س �ت��دام �ت �ه��ا وع �ل��ى ر�أ�سها
ال�ث�روة ال�سمكية ،ال�ت��ي ُت �ع � ّد ركيزة
�أ�سا�سية يف �أنظمة الغذاء ملُ�ساهمتها
الكبرية يف تعزيز الأمن الغذائي الذي
يُ�ش ّكل �أح��د الأه��داف اال�سرتاتيجية
حلكومة الإمارات.

ون � �وّه ال��دك �ت��ور ن ��زار � �ش��ري��ف ،ق�سم
ال��زراع��ة املُتكاملة يف كلية الزراعة
والطب البيطري بجامعة الإمارات
ّ
يف ت���ص��ري��ح ل��ه مب�ن��ا��س�ب��ة االحتفال
باليوم العاملي للرثوة ال�سمكية الذي
ي�صادف  21نوفمرب من كل عام� ،أن
النمو ال�سريع لل�سكان يف الإم ��ارات
�ساهم يف زيادة الطلب على الأ�سماك
ومنتجاتها.
و�أو�ضح" :بنا ًء على ذلك �أجريت �أول
درا��س��ة علمية من قبل هيئة �أبحاث

البيئة واحلياة الفطرية وتنميتها يف
�أبوظبي ووزارة املياه والبيئة بالتعاون
مع املجموعة العلمية النيوزيلندية.
هذه الدرا�سة ت�ض ّمنت م�سحاً �شام ً
ال
مل �ي��اه ال� ��دول� ��ة ،ب��ا� �س �ت �خ��دام �سفينة
الأبحاث املتخ�ص�صة ،والتي ا�ستغرقت
عاماً ك��ام� ً
لا ،وذل��ك يف ع��ام .2002
و�أظ �ه��رت نتائج امل�سح �أن  12نوعاً
م��ن الأ��س�م��اك يف ال��دول��ة على الأقل
ت �ت �ع��ر���ض ل �� �ض �غ��وط � �ص �ي��د �شديدة
جت� � ��اوزت ب���ش�ك��ل ��س�ل�ب��ي م�ستويات

اال�ستدامة �شملت الأن��واع الرئي�سية
مثل الهامور وال�شعري والفر�ش".
و�أردف ال��دك �ت��ور ن ��زار" :بعد امل�سح
ات� � �خ � ��ذت ال� � � � � � ��وزارة ع � � ��دة ت ��داب �ي�ر
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�ث��روة ال�سمكية
وتنميتها ومن �أهمها �إج��راء درا�سات
علمية ح��ول ا�ستغالل ه��ذه الرثوة
وبيئتها البحرية ،و�إ�صدار ت�شريعات
وقوانني حلماية �أن��واع الأ�سماك من
� �س��وء اال� �س �ت �غ�لال ،وت�ع��زي��ز املراقبة
ل �ل �م��واق��ع ال �ب �ح��ري��ة وال�ساحلية،

وتنمية ال�شعاب املرجانية الطبيعية،
وت�ط��وي��ر م�شاريع ا��س�ت��زراع الأحياء
املائية يف الدولة".
و�أ�ضاف" :ومن �ضمن خطة ا�ستدامة
امل�صايد ال�سمكية ّ
مت �أي���ض�اً تطبيق
جمموعة معايري دول�ي��ة ب�ين عامي
( )2015-2002وبرنامج م�صايد
الأ� �س �م��اك امل �� �س �ت��دام��ة يف الإم � ��ارات
وتطبيقات
()2018-2015
اللوائــح املرتبطــة بالإطار الوطنــي
مل �� �ص��اي �ـ �ـ��د الأ� �س �ـ �ـ �م��اك امل�ســتدامة

( ،)2030 2019-والتي تت�ض ّمن
مب �ج �م �ل �ه��ا �أه � � ��داف� � � �اً اجتماعية،
اق�ت���ص��ادي��ة ،و�أه ��داف� �اً بيئية تهدف
�إىل �إع��ادة املخزون ال�سمكي للأنواع
القاعية الرئي�سية الثالثة (الهامور
وال�شعري وال�ف��ر���ش) �إىل م�ستويات
اال�ستدامة".
واخ �ت �ت��م ال��دك �ت��ور ن � ��زار ت�صريحه
بالقول" :متا�شياً مع �سيا�سة الدولة
يف ت�ن�م�ي��ة ال �ث��روة ال���س�م�ك�ي��ة تقوم
كلية ال��زراع��ة و الطب البيطري يف

جامعة الإمارات بتقدمي اال�ست�شارات
وم��راج�ع��ة اخل�ط��ط امل�ق� ّدم��ة يف هذا
امل � �ج� ��ال .وم � ��ن �أح � � ��دث م�شاركات
ال�ك�ل�ي��ة :ت�ق��دمي امل �ق�ترح��ات مل�شروع
�سيا�سة م�صائد الأ�سماك امل�ستدامة
( )2025-2021ال �� �ص��ادرة من
ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة – �أب� ��و ظ �ب��ي .كذلك
ت� �ق ��وم ال �ك �ل �ي��ة ب � � ��إج � ��راء البحوث
العلمية وال�ت��دري��ب العملي للطلبة
يف خمترباتها يف فلج ه��زاع التي ّ
مت
جتهيزها ب��أح��دث الأج �ه��زة العلمية

وخم �ت �ل��ف �أن � � ��واع الأ�� �س� �م ��اك بهدف
املُ�ساهمة يف تنمية ال�ثروة ال�سمكية
يف الإمارات".
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حاكم ال�شارقة يطلع على جهود وخطط جامعة
ال�شارقة يف تعاون �أطل�س الدويل
•• ال�شارقة  -وام:

اط�ل��ع �صاحب ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة
ال���ش��ارق��ة� ،أم ����س ع�ل��ى خ�ط��ط وج �ه��ود ج��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة يف
ان�ضمامها �إىل تعاون �أطل�س الدويل.
ويعد تعاون �أطل�س الدويل �أحد التجارب الأربع الرئي�سية
يف م�صادم ال�ه��ادرون��ات الكبري التابع للمنظمة الأوروبية

ل�ل�أب�ح��اث ال�ن��ووي��ة ال�ت��ي ت�ضم  180م�ؤ�س�سة �أكادميية ث�لاث جامعات مت الإع�لان عنها ر�سمياً يف بيان االجتماع
عاملية من  40دولة حول العامل مما يجعلها �أكرب جتربة ال���س�ن��وي ل�ت�ج��رب��ة �أط�ل����س ه��م ج��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة وجامعة
الإم��ارات وجامعة نيويورك يف �أبوظبي ،من خالل تعاون
يف فيزياء اجل�سيمات عاملياً.
وتعرف �سموه على م�شاركة اجلامعة يف الأطل�س الذي يعد م�شرتك لتعزيز العمل البحثي والو�صول �إىل نتائج علمية
�أكرب جتربة يف فيزياء اجل�سيمات عاملياً ،ال�ستك�شاف مدى هامة.
ً
ً
وا�سع من فيزياء اجل�سيمات واال�ستفادة من تنوع الفر�ص وكانت جامعة ال�شارقة �شكلت فريقا خمت�صا من علمائها يف
البحثية ال�ضخمة الذي مينحه م�صادم الهادرونات الكبري .فيزياء اجل�سيمات عالية الطاقة للعمل على تطوير �أحدث
و�ستقود جامعة ال�شارقة جمموعة الإم ��ارات املكونة من الأبحاث واالكت�شافات يف الفيزياء.

05

�سلطان القا�سمي ي�شهد توقيع اتفاقية تعاون بني جامعتي ال�شارقة ولوبيك الأملانية
•• ال�شارقة-وام:

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة� ،صباح �أم�س يف مكتب
�سموه باجلامعة ،توقيع اتفاقية تعاون بني جامعة ال�شارقة وجامعة لوبيك
الأملانية.
تهدف االتفاقية التي وقعها الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة
ال�شارقة ،والدكتورة غابريال غل�سون كيزباك رئي�سة جامعة لوبيك الأملانية

�إىل تعزيز التعاون امل�شرتك بني اجلامعتني يف العديد املجاالت والربامج
العلمية والأكادميية.
وبح�سب االتفاقية �سي�ستمر طرح برنامج الدكتوراه امل�شرتك بني جامعة
ال�شارقة وجامعة لوبيك يف التخ�ص�صات الطبية ،كما ح��ددت االتفاقية
ال���ش��روط ال�ع��ام��ة للقبول يف ال�برن��ام��ج ال�ت��أه�ي�ل��ي ل�ل��دك�ت��وراه ومتطلبات
االلتحاق ،واختيار امل�شرفني من اجلامعتني ،بالإ�ضافة �إىل املناهج الدرا�سية
وامل�ساقات وا�ستكمال ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة.
ووفقاً لالتفاقية مت حتديد قواعد و�إجراءات تبادل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية

والطلبة بني اجلامعتني ،والعمل على �إجراء �أبحاث علمية م�شرتكة تتعلق
بالأمرا�ض املنت�شرة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،وزيادة عدد الطلبة
يف برنامج الدكتوراه امل�شرتك ،بالإ�ضافة �إىل التعاون يف جمال املعلوماتية
وال��واق��ع االف�ترا��ض��ي وال�ب�ي��ان��ات ال�ضخمة م��ن خ�لال كلية ال�ط��ب وكلية
احلو�سبة واملعلوماتية يف جامعة ال�شارقة.
وعلى هام�ش توقيع االتفاقية بحث �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ،مع وفد
جامعة لوبيك ال��ذي ي�شارك جامعة ال�شارقة يف تنظيم امل�ؤمتر الإماراتي
الأمل ��اين الثامن للطب وط��ب الأ��س�ن��ان ع��دداً م��ن املو�ضوعات امل�شرتكة يف

ال�ش�ؤون العلمية والأكادميية يف جماالت العلوم الطبية والبحثية التي من
�ش�أنها تعزيز ال�صحة وايجاد العالجات احلديثة ملختلف الأمرا�ض وت�أهيل
الكوادر الطبية ب�أف�ضل الربامج واملهارات.
كما تبادل �سموه يف نهاية اللقاء الدروع التذكارية مع الوفد الأملاين و�ضيوف
امل��ؤمت��ر  ،مثنياً على جهودهم يف تعزيز التعاون العلمي وتنظيم امل�ؤمتر
الإماراتي الأملاين الثامن للطب وطب الأ�سنان.
ح�ضر توقيع االتفاقية واللقاء عدد من �أع�ضاء جمل�س الأمناء ونواب مدير
جامعة ال�شارقة وعمداء الكليات.

حمدان بن حممد ي�ستقبل املمثل اخلا�ص ل�سلطان عمان
•• دبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي �أم�س
يف جناح دولة الإمارات يف "�إك�سبو  2020دبي" �صاحب ال�سمو ال�سيد �أ�سعد
بن طارق �آل �سعيد ،نائب رئي�س ال��وزراء ل�ش�ؤون العالقات والتعاون الدويل
واملمثل اخلا�ص ل�صاحب اجلاللة �سلطان عُمان ،وال��ذي يزور البالد حالياً
لرعاية احتفاالت اجلناح العُماين يف �إك�سبو بالعيد الوطني احلادي واخلم�سني
لل�سلطنة .ورحب �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ب�صاحب
ال�سمو ال�سيد �أ�سعد ب��ن ط��ارق �آل �سعيد وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ،وذل��ك خالل
جولتهما يف جناح الإم��ارات يف �إك�سبو ،م�ؤكداً �سموه عمق الروابط الأخوية
والعالقات التاريخية التي طاملا جمعت بني الدولتني وال�شعبني ال�شقيقني،
ومنوهاً بالتطور الكبري الذي ت�شهده العالقات الثنائية بقيادة وتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
و�أخيه ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن ط��ارق .كما �أع��رب �سمو

ويل عهد دبي عن خال�ص التهاين والتربيكات ل�سلطنة عُمان ال�شقيقة ،قيادة
و�شعباً مبنا�سبة االحتفال بالعيد الوطني الـ 51لل�سلطنة ،م�ؤكداً ترحيبه
مب�شاركة ال�سلطنة يف معر�ض "�إك�سبو  2020دبي" ،متمنياً �سموه ل�سلطنة
عُمان و�شعبها الكرمي مزيداً من التقدم واالزدهار .من جانبه� ،أعرب �صاحب
ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن طارق �آل �سعيد عن تهانيه لدولة الإمارات با�ست�ضافة
معر�ض "�إك�سبو  2020دبي" مبا ميثله من قيمة م�ضافة للمنطقة ب�صورة
عامة ،منوهاً بجناح دولة الإم��ارات وما ي�ضمه من معرو�ضات تروي لق�صة
نه�ضة ال��دول��ة وم��ا م��رت ب��ه م��ن م��راح��ل ت�ط��ور على م��دار ن�صف ق��رن من
ال��زم��ان ،وخال�ص �أمنياته لدولة الإم ��ارات قيادة و�شعباً مبزيد من الرقي
والتطور يف �شتى املجاالت.
ح�ضر اللقاء� ،سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س اللجنة العليا
لإك�سبو  2020دبي ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير الت�سامح والتعاي�ش املفو�ض
العام لإك�سبو  2020دبي ،وعدد من الوزراء وامل�س�ؤولني.

االحتادي للتناف�سية :الإمارات حت�صد املركز الأول عامليا يف  9م�ؤ�شرات مرتبطة بالتوازن بني اجلن�سني
•• �أبوظبي-وام:

ك�شف املركز االحتادي للتناف�سية والإح�صاء عن حتقيق دولة الإمارات املركز
الأول عاملياً يف  9م�ؤ�شرات تناف�سية مرتبطة مبدى التقدم يف حتقيق الهدف
اخلام�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة "التوازن بني اجلن�سني" خالل العام
.2021
ووا�صلت الإم ��ارات كذلك تقدمها ال�سريع يف م�ؤ�شر امل�ساواة بني اجلن�سني
ال�صادر ع��ن برنامج الأمم املتحدة الإمن��ائ��ي بعد �أن كانت ق��د تقدمت ب�ـ 8
درج��ات يف �سلم امل�ؤ�شر يف العام  2020متجاوزة بذلك امل�ستهدف الوطني
الرامي للو�صول �إىل قائمة �أف�ضل  25دولة يف العامل يف هذا امل�ؤ�شر بحلول
عام . 2021
و�أو�ضح املركز �أن الإمارات احتلت املركز الأول عاملياً يف امل�ؤ�شرات التالية :عدم
التمييز على �أ�سا�س اجلن�س يف العمل ،وجود ت�شريع ب�ش�أن التحر�ش يف العمل،
وجود قانون للعنف الأ�سري ،وجود �إجازة �أبوة مدفوعة ،وجود �إجازة والدية
ت�سجل
مدفوعة ،منع طرد املر�أة احلامل من العمل ،متكني للمر�أة قانوناً �أن ّ
م�شروعاً بنف�س طريقة ت�سجيل الرجل ،ح�صول امل��ر�أة على ت�أمني يف فرتة
رعاية الطفل �/إجازة الو�ضع /وذلك يف تقرير املر�أة والأعمال والقانون والذي
ي�صدره البنك الدويل.
كما ح�صدت الدولة املركز الأول عاملياً يف م�ؤ�شر الإناث يف الربملان يف تقرير
ال�ك�ت��اب ال���س�ن��وي للتناف�سية ال�ع��امل�ي��ة ال���ص��ادر ع��ن امل�ع�ه��د ال ��دويل للتنمية
الإدارية.
و�إىل ج��ان��ب ذل��ك حققت الإم� ��ارات امل��رك��ز التا�سع ع��امل�ي�اً يف م��ؤ��ش��ر الفر�ص
القيادية للن�ساء وفقاً لتقرير م�ؤ�شر تناف�سية املواهب العاملية ال�صادر عن
املعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "�إن�سياد".
ويعنى الهدف اخلام�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة العاملية بتحقيق امل�ساواة
ب�ين اجلن�سني ومت�ك�ين الن�ساء وال�ف�ت�ي��ات ،وي�ع��د جمل�س الإم� ��ارات للتوازن
بني اجلن�سني �/أح��د اجلهات الأع�ضاء يف اللجنة الوطنية لأه��داف التنمية
امل�ستدامة /اجلهة املعنية بر�صد التقدم املحرز يف هذا الهدف .وعززت الإمارات
GOVERNMENT OF DUBAI
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Real Estate Summary 572/2020/18
Details of service by publication
To the convicted parties 1- Abdinasir Ahmed Sheikh
Unknown place of residence
)The prevailing party Ajman Real Estate Corporation (Aqaar
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 01-09-2020 in the
)above mentioned case in favour of Ajman Real Estate Corporation (Aqaar
)ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 129,093
and the interest of 9% per annum from the claim date of 19-07-2020
until the full payment, ordered him to pay the expenses and One Thousand
Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The verdict is issued
in absentia and may be appealed within thirty days from the day following
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness
Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and
is read in public.

خالل الفرتة املا�ضية موقعها العاملي يف حتقيق التوازن بني اجلن�سني بالعديد
من القوانني واملبادرات وال�سيا�سات الداعمة لرت�سيخ مكانة املر�أة ك�شريك يف
عملية التنمية الوطنية امل�ستدامة يف كافة املجاالت.
ففي ع��ام � 2019أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان،
رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،القرار رقم  1ل�سنة  2019اخلا�ص برفع ن�سبة
متثيل املر�أة يف املجل�س الوطني االحتادي �إىل  50باملئة ،وينعك�س هذا الإجراء
على امل�ؤ�شر / 5-5-1ن�سبة املقاعد التي ت�شغلها املر�أة يف الربملانات الوطنية
واحلكومات املحلية ،/يف �إط��ار الهدف / 5ال�ت��وازن بني اجلن�سني /وقد كان
لهذا القرار ت�أثري �إيجابي مبا�شر على التنمية امل�ستدامة لدولة الإمارات من
خالل �ضمان م�شاركة املر�أة الكاملة والفعالة يف القيادة واتخاذ القرارات على
�أعلى امل�ستويات احلكومية .ويعترب املجل�س الوطني االحتادي منوذجاً �إيجابياً
للتوازن بني اجلن�سني مما ي�شجع اجلهود املبذولة للنهو�ض بالتوازن بني
اجلن�سني يف القطاعني احلكومي اخلا�ص.
وعلى �صعيد بيئة العمل� ،أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" ،يف �أغ�سط�س  2020املر�سوم بقانون احتادي
بتعديل بع�ض �أح�ك��ام ق��ان��ون تنظيم ع�لاق��ات العمل ،ليتم م��ن خ�لال��ه منح
العامل /رجل – �إم��ر�أة /يف القطاع اخلا�ص "�إجازة والدية" مدفوعة الأجر
لرعاية طفله ملدة خم�سة �أي��ام عمل ،ت�ستحق من تاريخ والدة الطفل وحتى
�إكماله �ستة �أ�شهر.
ومنح املر�سوم االحت��ادي ميزة نوعية للعاملني من كال اجلن�سني يف القطاع
اخلا�ص لتعزيز دوره��م الأ��س��ري خ�لال ف�ترة رعاية �أطفالهم ،وميثل �إدراج
الوالد� ،ضمن الت�شريع اجلديد ،تطوراً مُهماً يف �سوق العمل الإماراتي ي�ؤكد

تو�سيع النظر �إىل الرعاية الوالدية التي كانت تن�صرف عادة �إىل الأم املوظفة
فقط.
وي�ستفيد من املر�سوم قاعدة عري�ضة من العاملني يف القطاع اخلا�ص الذين
ميثلون ن�سبة كبرية من املقيمني يف الدولة ،الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة
التي تقوم على االعتبارات الإن�سانية� ،إىل جانب �أنه يدعم ب�شكل كبري جهود
الدولة يف جمال التوطني ،حيث يزيد من جاذبية القطاع اخلا�ص بالن�سبة �إىل
الكفاءات الوطنية ويوفر لديهم دوافع �أكرب لالنخراط فيه.
ول�ضمان حتقيق التنمية امل�ستدامة على النطاقني املحلي وال��دويل �أطلقت
الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية امل�ستدامة عدداً من املبادرات
ال��رائ��دة ومنها م�ب��ادرة املجال�س العاملية لأه ��داف التنمية امل�ستدامة ،ومن
�ضمنها جمل�س عاملي خمت�ص بالهدف اخلام�س برئا�سة �سعادة منى غامن
املري نائب رئي�س جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني.
ويتابع املجل�س بالتعاون مع منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،العمل
لإط�لاق "دليل ال�ت��وازن بني اجلن�سني" ك ��أول دليل من نوعه على م�ستوى
ال �ع��امل ل��دع��م ال �ت ��وازن ب�ين اجل�ن���س�ين يف م��ؤ��س���س��ات ال�ق�ط��اع�ين احلكومي
واخلا�ص ،وال��ذي يعد �أداة عاملية تتيح الو�صول �إىل ال�سيا�سات والت�شريعات
واملبادرات الناجحة املتعلقة بالتوازن بني اجلن�سني يف عدة املجاالت.
و�سيعمل الدليل عند �إطالقه على ن�شر �أف�ضل املمار�سات التي و�ضعتها البلدان
واملنظمات وال�ت��ي جنحت يف تعزيز ال �ت��وزان ب�ين اجلن�سني ،وت��وف�ير الدعم
لإجراء تغيري م�ستدام لتعزيز التوزان بني اجلن�سني.
وك��ان جمل�س الإم��ارات للتوازن بني اجلن�سني قد �أطلق "دليل ال�ت��وازن بني
اجلن�سني :خطوات عملية للم�ؤ�س�سات يف الإمارات" ،ك�أول دليل من نوعه على
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العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1430/2021/18عقاري جزئي

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  334/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف الدائرة العقارية اجلزئية االوىل رقم 91
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة ب�إلزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره  995,094.49درهم املبلغ املرت�صد يف ذمة املدعي
عليها من الق�سط الثالث وحتى الق�سط ال�سابع والأخري والر�سوم وامل�صاريف امل�ستحقة علي �إلزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ
 414,989,00درهم غرامات الت�أخري يف �سداد الأق�ساط امل�ستحقة عن الوحدة عن مواعيد ا�ستحقاقها واملتفق عليها يف
بنود و�أحكام العقد بواقع � %3شهرياً من تاريخ الإ�ستحقاق احلا�صل يف  2019-02-18وحتي تاريخ 2021/10/10
بالإ�ضافة ايل ما ي�ستجد من مبالغ حتي متام ال�سداد� .إلزام املدعى عليها ب�سداد مبلغ  1,100,221.45درهم �إجمايل
غرامات الت�أخر يف �إ�ستالم الوحدة مو�ضوع الدعوي رغم �إخطاره وذل��ك وفقا لبنود و�أحكام و�شروط الأتفاقية املربمة
بواقع � %2شهرياً مبا يعادل مبلغ وقدره  31,422.5درهما �إمارتيا من تاريخ الإ�شعار احلا�صل يف 2018-11-10
حتي تاريخ  2021/10/10بالإ�ضافة ايل ما ي�ستجد من مبالغ حتى متام الإ�ستالم� .إلزام املدعى عليها ب�سداد مبلغ
وقدره  78,557,00درهم قيمة �ضريبة.
املدعى  :بزن�س تاور لال�ستثمار �ش ذ م م  -عنوانه  :الإمارات �إمارة دبي -منطقة اخلليج التجاري  -دبي �شارع مر�سى درايف
 ،وي�ست بريي تاور  ،1الطابق  19مكتب  - 1909 - 1901وميثله � /أحمد علي �صالح نا�صر املازمي
املطلوب �إعالنه � -1 :شيانغ ت�شو � -صفته  :مدعى عليه
م��و��ض��وع الإع�ل�ان  :ق��د �أق ��ام عليكـــ ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة املطالبة ب ��إل��زام امل��دع��ي عليها ب���س��داد مبلغ وقدره
 995,094.49درهم املبلغ املرت�صد يف ذمة املدعي عليها من الق�سط الثالث وحتى الق�سط ال�سابع والأخري والر�سوم
وامل�صاريف امل�ستحقة علي �إل��زام املدعي عليها ب�سداد مبلغ  414,989,00دره��م غرامات الت�أخري يف �سداد الأق�ساط
امل�ستحقة عن الوحدة عن مواعيد ا�ستحقاقها واملتفق عليها يف بنود و�أحكام العقد بواقع � %3شهرياً من تاريخ الإ�ستحقاق
احلا�صل يف  2019-02-18وحتي تاريخ  2021/10/10بالإ�ضافة ايل ما ي�ستجد من مبالغ حتي متام ال�سداد.
�إلزام املدعى عليها ب�سداد مبلغ  1,100,221.45درهم �إجمايل غرامات الت�أخر يف �إ�ستالم الوحدة مو�ضوع الدعوي
رغم �إخطاره وذلك وفقا لبنود و�أحكام و�شروط الأتفاقية املربمة بواقع � %2شهرياً مبا يعادل مبلغ وقدره 31,422.5
درهما �إمارتيا من تاريخ الإ�شعار احلا�صل يف  2018-11-10حتي تاريخ  2021/10/10بالإ�ضافة ايل ما ي�ستجد من
مبالغ حتى متام الإ�ستالم� .إلزام املدعى عليها ب�سداد مبلغ وقدره  78,557,00درهم قيمة �ضريبة .وحددت لها جل�سة
يوم االثنني املوافق  2021/11/29ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�ضوع الدعوى  :البنك الطالب يلتم�س من مقام قا�ضي التنفيذ التكرم ب�إ�صدار ق��راراً باحلجز وبيع العقار
اململوك للمطلوب �ضدها املتمثل يف العقار الكائن مبنطقة املركز التجاري الثالث ب�إمارة دبي ،رقم الأر�ض (،)23
رقم البلدية ( ،)210-336امل�ساحة باملرت املربع ( ،)2322.25وبالقدم املربع ( )25000.04واملرهون
رهناً ت�أمينياً من الدرجة الأوىل ل�صالح البنك الطالب مبوجب عقد الرهن امل�ؤرخ يف  2015/12/09واملعدل
مبوجب العقد امل�ؤرخ يف  2019/03/13وذلك ا�ستيفاء للمديونية امل�ستحقة للبنك الطالب يف ذمة ال�شركات
املدينة وذلك يف حدود املبلغ الوارد يف عقد الرهن وتعديله.

طالب التنفيذ :بنك امل�شرق � -ش م ع  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -مبنى بزن�س باي  -بنك
امل�شرق  -وكيله القانوين  -مكتب هادف و�شركا�ؤه  -وميثله  :طاهر عابدين طاهر زينل ابراهيم
املطلوب �إعالنه � :شركة �أرابتك للتطوير العقاري  -ذ م م  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -بردبي  -مبنى جممع دبي
لال�ستثمار  -مكتب (042747902 - 0559598011 - )301
مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :املركز التجاري الثانية  -رقم
االر�ض  - 23 :امل�ساحة  2322,58 :مرت مربع واملقيمة بـــ  225000169 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

م�ستوى العامل لدعم التوازن بني اجلن�سني يف بيئة العمل ،وكمرجع حموري
مل�ؤ�س�سات الدولة �ضمن القطاعني احلكومي واخلا�ص على طريق تقلي�ص
الفجوة بني اجلن�سني ،مبا يدعم ر�ؤي��ة الإم ��ارات  2021و�أه��داف التنمية
امل�ستدامة .2030
ويعد الدليل مرجعاً و�أدا ًة �شاملة ُت�ساعِ د امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة على
دعم التوازن يف مكان العمل ،من خالل تو�ضيح املقايي�س واخلطوات امللمو�سة
التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات ه��ذا ال�ت��وازن ،واملو�ضوعة وفقاً لأرقى
املعايري الدولية ،مبا يتفق مع القوانني املحلية لدولة الإمارات ومبادرة م�ؤ�شر
التوازن الوطني ،ما يُ�سهم يف حتقيق الهدف الذي حدده �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" ملجل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني عند توجيه �سموه بت�أ�سي�س
املجل�س عام  ،2015وهو الو�صول بالإمارات لقائمة الدول الأوىل عاملياً يف
م�ؤ�شر التوازن بني اجلن�سني  ،ال�صادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
وميكن لأف��راد املجتمع الو�صول للعديد من املعلومات وامل �ب��ادرات االخرى
اخل��ا��ص��ة ب ��أه��داف التنمية امل�ستدامة ع�بر زي ��ارة "من�صة �أه ��داف التنمية
امل�ستدامة" وهي من�صة مركزية تعر�ض البيانات اخلا�صة ب�أهداف التنمية
امل�ستدامة يف دولة الإم��ارات ،وتر�صد التقدم املحرز نحو حتقيقها ،وتعر�ض
اخل��رائ��ط الق�ص�صية وامل �ب��ادرات اخلا�صة بالتنمية امل�ستدامة م��ن اجلهات
املختلفة يف دول��ة الإم ��ارات وخمتلف القطاعات حيث تعمل ه��ذه الق�ص�ص
وامل�ب��ادرات على تعزيز وعي اجلمهور بالأجندة العاملية  2030وت�شجيعهم
على تبني املمار�سات املبتكرة والتفاعل معهم عرب العنا�صر املختلفة مثل
ا�ستطالعات الر�أي واخلرائط التفاعلية.
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�أخبـار الإمـارات

Monday

�ضمن �أ�سبوع الت�سامح والتعاي�ش يف �إك�سبو  2020دبي  ..اجلناح الأ�سرتايل ي�ستعر�ض الدمج والتنوع ب�أ�سرتاليا
•• دبي -وام:

تعترب �أ�سرتاليا بلد ناب�ض باحلياة ويتميز بتعدد الثقافات ،فهي موطن
لأق��دم ثقافة م�ستمرة يف ال�ع��امل وينتمي �سكانها الأ�صليني �إىل 260
�ساللة عرقية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستقبال �أ�سرتاليا �إىل ما يقارب ال�سبعة مليون
مهاجر منذ عام  ،1945لي�صبح التنوع الثقايف الغني هو واحد من �أعظم
نقاط قوتنا و�سمة حمورية لهويتنا الوطنية.
ويعد اجل�ن��اح الأ� �س�ترايل من�صة مثالية للتعلم والتوا�صل م��ع البلدان
والثقافات الأخرى ،حيث ثقافة الت�سامح والدمج من �صميم املفهوم الذي
ت�أ�س�س عليه اجلناح الأ�سرتايل "حلم ال�سماء الزرقاء" ،والتي متثل روح
الطموح وتكاف�ؤ الفر�ص للجميع.
وي�ستعر�ض اجلناح الأ�سرتايل �ضمن فعاليات �أ�سبوع الت�سامح والتعاي�ش

06

يف �إك�سبو  2020دبي عددا من الفعاليات وال�ضيوف املتحدثني والور�ش
التفاعلية التي تدور حول الدمج والتنوع ،وذلك بتقدمي عدد من املتحدثني
الذين ينتمون �إىل خلفيات ثقافية متنوعة ليتحدثوا حول موا�ضيع �آنية
وتاريخية وحلول عاملية ،بحيث ي�صل اجلناح الأ�سرتايل الثقافات ببع�ضها
ويدعم ق�ضايا امل�ساواة.
وقال جو�ستني ماكغوان ،املفو�ض العام لأ�سرتاليا يف �إك�سبو  2020دبي..
" ين�صب تركيزنا يف اجلناح الأ�سرتايل على �إبراز الدمج و التنوع ،فنحن
نتطلع �إىل الرتحيب بقادة الفكر يف �أ�سرتاليا لتبادل اخل�برات والأفكار
�أثناء تعاونهم والتوا�صل مع البلدان الأخ��رى لإيجاد حلول للتحديات
العاملية".
و��ش��ارك كريغ ريت�شي الرئي�س التنفيذى للمعهد اال��س�ترايل لدرا�سات
ال�سكان الأ�صليني و�سكان جزر م�ضيق توري�س ،والذي ينتمي اىل ال�سكان

اال�صلني وحتديدا الدونغوتي والبريبي يف ا�سبوع الدمج والتنوع ليقدم
خرباته يف جماالت الثقافة والقيم واملجتمع.
وت�ضم �سرية كريغ املهنية ع��دداً م��ن الأدوار الرئي�سية يف جم��ال �إر�شاد
ال�سكان الأ�صليني نحو التعليم العايل وال�سماح للأ�شخا�ص الذين ينتمون
�إىل خلفيات منخف�ضة يف امل�ستوى االجتماعي بالو�صول للجامعات� ،إ�ضافة
�إىل تنقل الطالب الدوليني.
كما �شغل كريغ من�صب املدير امل�ؤ�س�س ملركز �صحة ال�سكان الأ�صليني و�سكان
ج��زر م�ضيق توري�س يف حكومة �إقليم العا�صمة الأ�سرتالية ،كما ي�شغل
من�صب الرئي�س التنفيذي للمنظمة الوطنية لل�صحة اخلا�صة مبجتمع
ال�سكان الأ�صليني ،ورئي�س مركز "وينونغا نيميتيجاه" لل�صحة واخلدمات
املجتمعية لل�سكان الأ�صليني ،كما �أنه ممثل احلكومة الأ�سرتالية والرئي�س
امل�شارك يف فريق العمل العاملي اخلا�ص مبنظمة اليون�سكو من �أجل "ع�شرة

�سنوات من لغات ال�سكان الأ�صليني".
وحتدثت ميكايال جيد ،الرئي�س التنفيذى امل�ؤ�س�س ل�شركة "انديجيتال
" لتكنولوجيا التعليم عن ا�سبوع الدمج والتنوع  ،وهي امر�أة تنتمي �إىل
�شعب ك��اب��روغ��ال الناطق باللغة ال��دروغ�ي��ة يف �سيدين ،لكونها مندوبة
منتدى االمم املتحدة لق�ضايا ال�شعوب اال�صلية وع�ضو جمل�س امل�ستقبل
العاملى التابع للمنتدى االقت�صادى العاملى  ،ورائ��دة �أعمال فى جمتمع
ال�سكان اال�صليني بجامعة ولونغونغ  ،وزميل برنامج القيادة الريفية
اال�سرتالية.
وتتميزميكاليال بح�صولها على �إ�شادة دولية وا�سعة النطاق فى عملها
من خ�لال درا�ساتها التى تهدف اىل �سد الفجوة الرقمية ل��دى ال�سكان
اال��ص�ل�ي�ين م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير ف��ر���ص داخ ��ل االق�ت���ص��اد ال��رق �م��ى واب ��داع
تكنولوجيا امل�ستقبل.

نهيان مبارك :املهرجان الوطني للت�سامح قدم �صورة متكاملة ملالمح التجربة الإماراتية يف الإن�سانية
• نعتز كثريا بدعم ورعاية قيادتنا الر�شيدة للتعزيز قيم الت�سامح والإخوة الإن�سانية
• درب زايد هو طريقنا جميعا ،واملبادرة تذكر الأجيال اجلديدة بقائد ا�ستثنائي ملهم

•• دبي -وام:

�أكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش
�أن امل�ه��رج��ان ال��وط�ن��ي للت�سامح يف
ن�سخته العاملية ه��ذا ال�ع��ام ا�ستطاع
وب��اق�ت��دار م��ن خ�لال ك��اف��ة ان�شطته
ب�إك�سبو  2020دبي �أن يقدم للعامل
و�شعوبه وق�ي��ادات��ه ومفكريه �صورة
متكاملة ع��ن ال�ت�ج��رب��ة الإماراتية
ل�ت�ع��زي��ز ث�ق��اف��ة ال�ت���س��ام��ح والأخ� ��وة
الإن�سانية حمليا و�إقليميا ودوليا.
و�أكد معاليه �أن العديد من القامات
ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي ��ش��ارك�ت�ن��ا يف �أن�شطة
امل �ه��رج��ان �أب� ��دت �إع�ج��اب�ه��ا بتجربة
الإم� � ��ارات يف ت�ع��زي��ز ق�ي��م التعاي�ش
والتعارف وقبول الآخر ،م�ؤكدين �أن
�إبداع التجربة يتمثل يف �أن املجتمع
بكل تنوعه الثقايف والديني والعرقي
ا�ستطاع �أن يطبق ال��ر�ؤي��ة احلكيمة
للقيادة الر�شيدة فيما يتعلق بتعزيز
الت�سامح جمتمعيا ،وهذا ت�أكيد على

تالحم املجتمع و�صالبته ،وثرائه
�أي�ضا.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ب��ال معاليه
ل� �ف ��ر�� �س ��ان "مبادرة درب زاي � ��د
للت�سامح" ال ��ذي ك ��ان ��ش�ع��اره��م يف
م�سرية هو "،"Ride for Life
وذلك لدى و�صولهم �إىل حمطتهم
الأخرية يف جولتهم هذا العام والتي
انطلقت من حديقة "�أم الإمارات"،
مع بداية �أن�شطة املهرجان الوطني
للت�سامح ،لتحط رح��ال�ه��ا ب�إك�سبو
 2020دب� ��ي يف خ� �ت ��ام ان�شطته
لهذا ال�ع��ام ،وح�ضر و�صول م�سرية
"درب زاي ��د للت�سامح" ع��دد كبري
م��ن ال �ق �ي��ادات امل�ح�ل�ي��ة ،والفكرية،
�إ�ضافة �إىل قطاع كبري من جمهور
�إك�سبوا ال��ذي��ن ت��زاح�م��وا ال�ستقبال
فر�سان امل�سرية كما ح�ضرته �سعادة
عفراء ال�صابري املدير العام بوزارة
الت�سامح والتعاي�ش.
وتعد مبادرة "درب زاي��د للت�سامح"
ث�م��رة للتعاون ب�ين وزارة الت�سامح

والتعاي�ش ون��ادي ظبيان للفرو�سية
ال� ��� �ش ��ري ��ك اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي ،وه ��و
جم �ت �م��ع ي �ع �ت �م��د ع �ل��ى الفرو�سية
وقيمها الأ�صيلة ،و�أخالقها النبيلة،
�إ�ضافة �إىل عدد من ال�شركاء ،وي�أتي
على ر�أ�سهم وزارة الداخلية ،ودائرة
ال �ث �ق��اف��ة وال �� �س �ي��اح��ة يف �أبوظبي،
وح ��دي� �ق ��ة �أم الإم � � � � � ��ارات ،وهيئة
ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات دب��ي ،واالحتاد
ل� �ل� �ط�ي�ران ،وجم �م ��وع ��ة االم � � ��ارات
ل�لات���ص��االت "ات�صاالت" والهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��ا��ض��ة ،وم��ؤ��س���س��ة زايد
العليا لأ�صحاب الهمم ،و�أكادميية
الدار.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
" �إن درب زايد هو درب الت�سامح ،ونهج
زايد هو نهجنا جميعا يف االمارات..
ن�ه��ج ي �ق��وم ع�ل��ى الأ� �ص��ال��ة والهوية
وينفتح على العامل باحرتام متبادل
وع�م��ل م�شرتك ..تعلمنا م��ن زايد
معاين الأخ��وة الإن�سانية احلقيقية
عرب العمل ال�صادق و�أن هذه املبادرة

ت�سلط ال�ضوء على حمطات ومنارات
ج�سدت فيها قيادتنا الر�شيدة قيم
ال�ت���س��ام��ح وال�ت�ع��اي����ش يف االم� ��ارات،
ع�ل��ى ار� ��ض ال ��واق ��ع ،وه ��ي حمطات
ل�ل�ع�ل��م وامل �ع ��رف ��ة ل �ك��ل م �ق �ي��م على
ه��ذه االر���ض الطيبة ،وه��ي مزارات
ل �ل��زائ��ري��ن م ��ن ك��اف��ة دول العامل
ميكنهم م��ن خ�لال�ه��ا ال �ت �ع��رف عن
ق��رب على معامل اماراتية تاريخية
واخ��رى حديثة يتجلى بها ت�سامح
ابناء االم ��ارات عرب م�سرية �ضاربة
يف ال�ت��اري��خ وتنظر للم�ستقبل بكل
ام��ل وا� �ص��رار على موا�صلة امل�سري
على درب زايد" .و�أ��ض��اف معاليه "
�إننا نعتز كثريا ب�أن �أه��داف وغايات
مباردة "درب زايد للت�سامح" تعترب
جت�سيدا حيا لأقوال و�أفعال م�ؤ�س�س
ال��دول��ة العظيم ،املغفور ل��ه الوالد
ال�شيخ زاي ��د ب��ن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" ،وه��و ال��ذي كان
مثا ًال وقدوة يف احلر�ص على تعزيز
مبادئ الت�سامح والتعاي�ش والأخوة

الأم��ل والعمل امل�شرتك ،يف الدولة
وال � �ع� ��امل ،و ك� ��ان م� �ث ��ا ًال يف ال� ��والء
واالنتماء للدين احلنيف وللوطن
العزيز وللأمة اخلالدة وكان مثا ًال
يف التوا�صل الإيجابي مع الآخرين
 ،ويف ال� �ق ��درة ع �ل��ى ف �ه��م واح�ت��رام
الثقافات واحل�ضارات املختلفة".
و�أك ��د م�ع��ال�ي��ه �أن ��ص�ف��ات الت�سامح
وال �ت �ع��اي ����ش والأخ � � ��وة الإن�سانية،
تتج�سد ب��و��ض��وح يف �أع �م��ال و�أق ��وال
و�إجن� ��ازات ق��ادة ال��دول��ة املخل�صني،
و�إن � ��ه ي���ش��رف�ن��ي �أن �أت� �ق ��دم بعظيم
ال�شكر وفائق االح�ترام �إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل"
و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم �ل ����س ال � � ��وزراء،
ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" و�إىل �أخيه
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
زاي��د �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي،
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

مبا قدموه من �إجن ��ازات ومبادرات
جعلت ل�ل�إم��ارات مكانتها املرموقة
يف ال� �ع ��امل يف جم � ��االت الت�سامح
والتعاي�ش والأخ��وة الإن�سانية ،فهم
جميعا ال�ق��دوة وامل�ث��ال لكافة فئات
املجتمع الإماراتي املتالحم".
وع�ب�ر م�ع��ال�ي��ه ع��ن ت �ق��دي��ره لكافة
امل�شاركني باملبادرة ،وخا�صة الفر�سان
وال �ف��ار� �س��ات ال ��ذي ��ن م �ث �ل��وا �صورة
ح�ضارية رائعة لتنوع وثراء وتالحم
املجتمع الإماراتي ،م�ؤكدا �أن "درب
زاي��د للت�سامح" يف ن�سختها الأوىل
ان�ط�ل�ق��ت م��ن ح��دي�ق��ة �أم الإم � ��ارات
يف العا�صمة �أبوظبي  ،للتحرك يف
م�سرية حت��ت �شعار "Ride for
 "Lifeوطافت عددا من الأماكن
التاريخية يف العا�صمة التي متثل
حم � �ط ��ات ل �ل �ت �� �س��ام��ح والتعاي�ش
والأخ � � ��وة الإن �� �س��ان �ي��ة ،م �ث��ل ق�صر
احل�صن ،الن�صب التذكاري للوالد
امل��ؤ��س����س ،م�سجد م��رمي �أم عي�سى،
ق �� �ص��ر ال� ��وط� ��ن ،م �ت �ح��ف اللوفر،

ومنارة ال�سعديات ،قبل �أن �إىل �إك�سبو
 2020دبي يف نوفمرب املقبل ،وهي
مباردة حتمل القيم الأ�صيلة ت�أ�س�ست
عليها دولة الإمارات ،منها الت�سامح
والتعاي�ش والأخوة الإن�سانية وقبول
الآخ ��ر وال�ترح�ي��ب باجلميع دومناً
تفرقة على �أ�سا�س ديني �أو عرقي �أو
ثقايف� ،إىل العامل.
و�أك��د معاليه �أن مبادرة "درب زايد
للت�سامح" ��س�ل�ط��ت الأ�� �ض ��واء على
املجتمع الإم��ارات��ي مبختلف فئاته
كنموذج عاملي يف الت�سامح والتعاي�ش
وال�سالم ،و�أن هذه القيم هي الأ�سا�س
لتقدمه ورق �ي��ه ورف�ع�ت��ه ورفاهيته
وت�لاح �م��ه ،م ��ؤك��د �أن ه��ذه املبادرة
�ستمثل حدثاً �سنوياً ينطلق يف هذا
التوقيت من كل ع��ام لتطوف كافة
�إم��ارات الدولة ،ولتكون �شاهداً على
حر�ص املجتمع الإماراتي على قيمه
الأ� �ص �ي �ل��ة وت�لاح �م��ه خ �ل��ف قيادته
الر�شيدة ،و�إمي��ان��ه الرا�سخ ب�أهمية
التنوع ،ودوره يف ثراء وتقدم الأمم،

وترحيبهم باجلميع دون ا�ستثناءات.
من جانبهم �أكد امل�شاركون مببادرة
"درب زاي��د للت�سامح م��ن فر�سان
وف��ار� �س��ات ن ��ادي ظ�ب�ي��ان للفرو�سية
ال� ��� �ش ��ري ��ك اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي ،وه ��و
جم �ت �م��ع ي �ع �ت �م��د ع �ل��ى الفرو�سية
وقيمها الأ�صيلة ،و�أخالقها النبيلة
عن �سعادتهم بامل�شاركة يف املهرجان
ال��وط�ن��ي للت�سامح م��ن خ�ل�ال هذه
امل � �ب� ��ادرة ال� �ت ��ي ت ��رك ��ز ع �ل��ى تعزيز
ثقافة الت�سامح والتناغم يف املجتمع
الإماراتي وتذكري الأجيال اجلديدة
بقيم و�أعمال الأب��اء امل�ؤ�س�سني لهذا
الوطن وعلى ر�أ�سهم الوالد امل�ؤ�س�س
املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
�آل ن�ه�ي��ان ،م�شيدين ب�ج�ه��ود وزارة
الت�سامح والتعاي�ش يف هذا ال�صدد،
وم�ق��دري��ن ا�ستقبال م�ع��ايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك لهم يف حمطتهم
الأخرية ب�إك�سبو  2020دبي.

تو�ضح �أن ارتكاز ال�سيا�سة العراقية على الطائفية �أ�سهم يف ظهور التنظيمات الإرهابية جمدد ًا

درا�سة لرتيندز ت�ؤكد �أن العراق على �أعتاب مرحلة جديدة من حماربة داع�ش
•• �أبوظبي-الفجر:

�أ�� � �ص � ��در م ��رك ��ز ت ��ري� �ن ��دز للبحوث
واال� �س �ت �� �ش��ارات درا� �س��ة ج��دي��دة حتت
عنوان" :العراق  ...مرحلة جديدة من
حماربة داع�ش"� ،ألفها الدكتور مهند
العزاوي الباحث واخلبري املتخ�ص�ص
يف ال�ش�ؤون العراقية ،ت�سلط ال�ضوء
ع�ل��ى �أ� �س �ب��اب ع ��ودة ن���ش��اط "تنظيم
داع�ش" يف ال �ع��راق بهجمات دموية
وتداعيات عودته ،خ�صو�صاً و�أن فرعه
يف �أفغان�ستان "داع�ش  -خرا�سان" قد
عاد �إىل ال�ساحة الأفغانية مرة �أخرى

يف ظل التوترات الأمنية والع�سكرية
ال�ت��ي ت�شهدها ال�ع��ا��ص�م��ة الأفغانية
كابل عقب االن�سحاب الأمريكي من
البالد.
ذك ��رت ال��درا� �س��ة �أن الإره � ��اب متكن
م ��ن ال�ت�غ�ل�غ��ل يف ال� �ع ��راق ب �ع��د غزو
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة عام
 ،2003وتفكيكه م�ؤ�س�سات الدولة
ال �ع��راق �ي��ة ،وق��وات �ه��ا امل���س�ل�ح��ة ،التي
ح��اف �ظ��ت ق �ب��ل ذل ��ك ع �ل��ى التما�سك
ال��وط �ن��ي وال �ق ��وم ��ي ،ل � ُي �� �ص��ار و�ضع
ال�سلطة العراقية �إىل االعتماد على
�سيا�سة الأكرثية الطائفية ،بد ًال من

الأك�ثري��ة الوطنية يف �إع ��ادة ت�شكيل
البالد.
و�أ�شارت �إىل �أنه بعد م�ضي  18عاماً
على ت�شكيل النظام ال�سيا�سي اجلديد
يف العراق ،مل تتمكن امل�ؤ�س�سات الأمنية
امل�ت�ع��ددة م��ن ح�سم ملف الإره ��اب يف
ال��داخ��ل ال �ع��راق��ي ،ب�سبب ا�ستخدام
احلكومات املتعاقبة الطائفية منطلقاً
ملقارباتها احلركية؛ ما انعك�س �سلباً
على الوحدة الوطنية.
و�أب � ��ان � ��ت ال� ��درا� � �س� ��ة ف �ت��رة ن�شاط
التنظيمات الإرهابية يف العراق عام
 ،2004وذل��ك بالتزامن مع بروز

ميلي�شيات �شيعية واف ��دة وحملية،
مثل ميلي�شيا "بدر" و"جي�ش املهدي"
�إ� �ض ��اف � ًة �إىل الأج �ن �ح��ة الع�سكرية
للأحزاب ال�شيعية العراقية ،ويف ظل
هذا املوقف امل�ضطرب ،افتقر العراق
يف حينها �إىل منظومة �أم ��ن قومي
وطنية حمرتفة.
و�أكدت الدرا�سة �أن �سوء �إدارة ال�سيا�سة
العراقية وارت�ك��ازه��ا على الطائفية
ق��د �أ�سهما يف انت�شار العنف وظهور
التنظيمات الإرهابية يف العراق ،وهو
م��ا ب ��دا وا� �ض �ح �اً خ�ل�ال ع�ه��د رئي�س
ال ��وزراء ال�سابق ن��وري املالكي ،حيث

ت�صاعدت �أج��واء االقتتال الطائفي،
وتزايدت وترية التفجريات الإرهابية
وانت�شار الف�ساد.
وذك ��رت �أن ��ه ب��رغ��م �إع�ل�ان احلكومة
ال �ع��راق �ي��ة ع ��ام � 2017سيطرتها
ع�ل��ى الأرا�� �ض ��ي ال �ت��ي ��س�ي�ط��ر عليها
تنظيم داع�ش؛ ف��إن التنظيم �سرعان
ما ا�ستعادها ولكن وفق ا�سرتاتيجية
(ح ��رب ال �ع �� �ص��اب��ات) ،ال �ت��ي ��س�ب��ق �أن
اعتمدها "تنظيم القاعدة" با�ستغالل
ال�ن�ق��اط ال��واه�ن��ة ،واخ�ت�راق احلدود
امل �� �ش�ترك��ة ب�ي�ن ال� �ق ��وات العراقية،
وحر�س حدود �إقليم كرد�ستان.

و�أو�� �ض� �ح ��ت �أن ال � �ع� ��راق ي �ع �ت �م��د يف
حم��ارب��ة "داع�ش" على �أرب�ع��ة موارد
ع�سكرية رئي�سية؛ متمثلة يف قوات
ال�ن�خ�ب��ة "جهاز م�ك��اف�ح��ة الإره � ��اب
العراقي" ،واجلي�ش العراقي ،وقوات
وزارة الداخلية كال�شرطة االحتادية
والتدخل ال�سريع والأف��واج امل�ستقلة ،داع�ش ،يُعتمَد فيها على تطوير عمل
�إ��ض��اف� ًة �إىل احل�شد ال�شعبي امل�ؤلف ال �ق��وات امل�سلحة ال�ع��راق�ي��ة� ،إ�ضاف ًة
من  67ف�صي ً
ال .وتتوقع الدرا�سة �أنه �إىل ت �ع��زي��ز ق� � ��درات اال�ستخبارات
بحلول نهاية العام اجلاري� ،ستن�سحب وامل�ع�ل��وم��ات ،وتطوير �آل�ي��ات الإ�سناد
جميع ال �ق��وات القتالية الأمريكية اجل��وي و�إمكاناته .وانتهت الدرا�سة
م��ن ال �ع��راق ،وم��ن ث��م �ستكون هناك �إىل �أنه لي�س من املرجح �أن يتكرر ما
م��رح�ل��ة ج��دي��دة يف م��واج�ه��ة تنظيم ح��دث يف ع��ام 2014؛ ب��ال��رغ��م من

ع��ودة تنظيم داع����ش �إىل ��ش��ن بع�ض
ال�ع�م�ل�ي��ات يف ال �ع��راق؛ وذل ��ك ب�سبب
ام� �ت�ل�اك ال � �ع ��راق خ�ب��رة وا� �س �ع��ة يف
قتال التنظيمات الإرهابية ،وانح�سار
ن���ش��اط التنظيم يف م�ن��اط��ق حبي�سة
ميكن للقوات العراقية حما�صرتها
والق�ضاء عليها.

جمعية حممد بن خالد تنظم امل�ؤمتر االفرتا�ضي الطفولة الآمنة من�صة (ملتزمون يا وطن..املخدرات �آفة) على
�شاطئ خورفكان ت�ستقطب �أكرث من � 4آلآف زائر

ن �ظ �م��ت ج �م �ع �ي��ة حم �م��د ب ��ن خالد
�آل نهيان لأج�ي��ال امل�ستقبل م�ؤمتر
"الطفولة الآمنة" حت ��ت �شعار
"حقوق الطفل م�س�ؤولية اجلميع"
وذل� ��ك ت��زام �ن��ا م��ع االح �ت �ف��ال بيوم
الطفل العاملي حتت رعاية وح�ضور
ال�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد
بن خالد �آل نهيان� .شارك يف امل�ؤمتر
م ��وزة ال�ق�ب�ي���س��ي امل���س�ت���ش��ار الثقايف
لل�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد
ب ��ن خ��ال��د �آل ن �ه �ي��ان ،وال ��دك �ت ��ورة
�أمنيات الهاجري من مركز �أبوظبي
ل �ل �� �ص �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة وامل � �ق� ��دم �أحمد
املزروعي من القيادة العامة ل�شرطة
�أبوظبي ،وم��وزة ال�شومي من وزارة
ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ،و�إمي � ��ان حارب
الفالحي م��ن وزارة تنمية املجتمع
و�سلمى كنعان من جمعية الإمارات
ملتالزمة داون .وقالت ال�شيخة �شما
بنت خالد يف كلمة االفتتاح " نلتقي
اليوم حول م�س�ؤولية حقوق الطفل
و�سط زخم االحتفال باليوم الوطني
اخلم�سني واال��س�ت�ع��داد لالنطالقة
ال�ث��ان�ي��ة ل�ل�ح���ض��ارة الإم��ارات �ي��ة من
خالل اخلم�سني عاما التالية والتي

ت�صل بنا �إىل حتقيق ا�سرتاتيجية
م �ئ��وي��ة الإم � � � ��ارات  2071والتي
تتطلع الإم ��ارات �إىل حتقيق طموح
ق� �ي ��ادت� �ن ��ا ال ��ر�� �ش� �ي ��دة وجمتمعنا
الأ�صيل يف حتقيق الريادة العاملية".
و�أ�ضافت �إن �أطفال اليوم هم �شباب
الغد ال��ذي��ن �سيتحقق على �أيديهم
امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،ف �ه��م ح��ام �ل��وا مفاتيح
امل���س�يرة ال�ق��ادم��ة ،ويف  20نوفمرب
يحتفل العامل باليوم العاملي للطفل
ففي مثل هذا اليوم من عام 1959
اع �ت �م��دت الأمم امل �ت �ح ��ددة �إع�ل��ان
ح�ق��وق ال�ط�ف��ل ويف م�ث��ل ه��ذا اليوم
م ��ن ع� ��ام  1989اع �ت �م��دت الأمم
امل �ت �ح��دة ات �ف��اق �ي��ة ح �ق��وق الطفل.
و�أ�شارت �إىل ماليني الأطفال الذين
يفقدون طفولتهم ،و�أب�سط حقوقهم
الإن �� �س ��ان �ي ��ة ،م �� �س �ت �� �ش �ه��دة بتقرير
ن �� �ش��رت��ه م�ن�ظ�م��ة ال �� �ص �ح��ة العاملية
وم�ن�ظ�م��ة الأمم امل�ت�ح��دة للطفولة
"اليوني�سف" ومنظمة الأمم املتحدة
للرتبية "اليون�سكو" ع��ام ،2020
وال� ��ذي ل�ف��ت اىل �أن ح ��وايل مليار
طفل يتعر�ضون للإ�ساءة �سنويا� ،أي
ما يعادل ن�صف ع��دد �أط�ف��ال العامل
رغ��م �أن جميع ال��دول تقريبا ?88
لديها ق��وان�ين رئي�سية معمول بها

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /دوىل بارفني
اي �ن��ال احل ��ق  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()BY0297789
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0505344419

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /اح�م��د علي
ع� �ط� �ي ��ه �� �س� �ل� �ي ��م  ،م�صر
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()18863361A
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0561621166

•• العني  -وام:

حل�م��اي��ة الأط �ف��ال م��ن ال�ع�ن��ف ،ف�إن
�أق ��ل م��ن ن�صف ال ��دول  ?47قالت
�إنها تنفذ القوانني بحزم .و�أكدت �أن
جناح العامل يف حتقيق حقوق الطفل
ل�ي����س ف�ق��ط م��ره��ون��ا بالت�شريعات
وال �ق��وان�ين؛ امل�ه��م ه��و ت��رج�م��ة تلك
ال �ق��وان�ين �إىل �إج � ��راءات تنفذ على
�أر�ض الواقع ،واجلانب الأكرث �أهمية
�أن��ه ال تكفي الت�شريعات والقوانني،
بل الب��د من وع��ي و�إمي��ان جمتمعي
بالطفل وح�ق��وق��ه الإن���س��ان�ي��ة .و�أن
حت �ق �ي��ق ح �ق ��وق ال �ط �ف��ل وحمايته
ه ��و م �� �س ��ؤول �ي��ة اجل �م �ي��ع ب � ��دءا من
الوالدين م��رورا باملدر�سة واملجتمع
والدولة و�صوال �إىل املجتمع الدويل
والقوانني الدولية امللزمة لتحقيق
ذلك .ويف �إ�شارة لدور دولة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ق��ال��ت ال�شيخة
�شما بنت خ��ال��د � ..إن�ه��ا واح ��دة من
الدول التي و�صلت ملرحلة متطورة،
وقطعت خ�ط��وات وا�سعة يف حتقيق
حقوق الطفل واحلماية من منطلق
�إمي��ان ويقني م��ن القيادة الر�شيدة
ب ��أن الطفل ه��و حجر ال��زاوي��ة التي
نبني عليه ا�سرتاتيجيات امل�ستقبل
ل �ل �ح �� �ض��ارة الإم � ��ارات� � �ي � ��ة ،ك �م��ا �أن
القوانني والت�شريعات يف الإم ��ارات
كقانون "ودمية" وغريه كلها ت�صب
يف حتقيق احلماية وحقوق كل طفل
يعي�ش على �أر�ضها ،و�أن هناك تنفيذا
حقيقيا لتلك القوانني والت�شريعات
ل� �ي� �ت ��وازى م� ��ع ال� ��وع� ��ي املجتمعي
بالطفولة وحقوقها وال ��ذي يجعل
م ��ن امل �ن �ظ��وم��ة ب� � ��أن ت �ع �م��ل بكفاءة
حت�ق��ق الأه� ��داف م��ن ب�ن��اء م�ستقبل
دول��ة الإم� ��ارات ان�ط�لاق��ا م��ن القيم
وامل� �ب ��ادئ الأخ�ل�اق �ي ��ة الإم ��ارات� �ي ��ة.
و�أدارت احل � � ��وار م � ��وزة القبي�سي
ك�م��ا ق��دم��ت ورق ��ة ب ��أب��رز م��ا قدمته

جمعية حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل نهيان
لأجيال امل�ستقبل من برامج و�أن�شطة
وف �ع��ال �ي��ات مت �ك��ن ال �ط �ف��ل ثقافيا
ومهاريا وتوعويا ،كما �شاركت موزة
ال�شومي بورقة عمل حول منظومة
و�سيا�سة وقوانني حماية الطفل يف
الدولة ويف وزارة الرتبية والتعليم،
�أما الدكتورة �أمنيات الهاجري فقد
حتدثت عن كافة الربامج ال�صحية
املقدمة ل�ل�أط�ف��ال ووح ��دات حماية
الطفل �صحيا ونف�سيا بو�ضع الأدلة
واملعايري التي حتميهم وخا�صة من
ظاهرة التنمر ،وتناول املقدم �أحمد
امل��زروع��ي احلديث عن ق�سم جرائم
االع � �ت� ��داءات ع �ل��ى الأط� �ف ��ال و دور
الق�سم يف ت��وف�ير ال�ط�ف��ول��ة الأمنة
يف اخل�صو�صية والأ� �س ��رار ومتكني
ال� �ط� �ف ��ل م� ��ن م� � �ه � ��ارات ال�سالمة
ال�شخ�صية وال �ق��درة ع�ل��ى مقاومة
ال �ت �ه��دي��دات واال� �س �ت �غ�لال م��ن قبل
الآخ��ري��ن ،وكيفية مواجهه الطفل
ل�ل�اب �ت ��زاز ال �ع��اط �ف��ي واال�ستغالل
وحتدثت �إميان حارب الفالحي عن
�أبرز الربامج واملبادرات ومنها الور�ش
ال �ت��وع��وي��ة ب �ق��ان��ون ح �ق��وق الطفل
والالئحة التنفيذية والرتكيز على
ت��و��ض�ـ�ي��ح �إج� � ��راءات ح�م�ـ��اي��ة حقـوق
الطفل والو�سائل املنا�سبة لتنفيذها
وال �ت �ع��ري��ف مب �� �س ��ؤول �ي��ات اجلهات
املطبقة للقانون .وتطرقت �سلمى
ك�ن�ع��ان اىل دور اجلمعية يف تعزيز
ح �ق��وق ال�ط�ف��ل م��ن ذوي متالزمة
داون للطفولة الآمنة والتي تبد�أ من
البيئة الآمنة ودور الإر�شاد الأ�سري
يف حت�ق�ي��ق ب�ي�ئ��ة �آم �ن��ة للطفل على
م�ستوى الأ�سرة املجتمع احلماية من
الإ�ساءة والتنمر اخلدمات ال�صحية
ال �ت��دخ��ل امل�ب�ك��ر ال�ت��أه�ي��ل والتعليم
الدمج وا�ست�شراف امل�ستقبل.

•• ال�شارقة -وام:

ا�ستقطبت من�صة "ملتزمون يا وطن..املخدرات �آفة" التي تنظمها �إدارة
مكافحة املخدرات ب�شرطة ال�شارق ة على �شاطئ خورفكان وت�ستمر حتى
يوم غد �أكرث من  4000زائر .
وتقدم املن�صة التوعية للزوار من خمتلف ال�شرائح خا�صة فئة ال�شباب
حول خماطر املخدرات و�أثارها ال�سلبية على الفرد والأ�سرة واملجتمع.
وت�ضمنت املن�صة عر�ضا ملج�سمات اخلدمات التوعوية حول �سبل الوقاية
م��ن امل� ��واد امل �خ��درة وامل� ��ؤث ��رات ال�ع�ق�ل�ي��ة وال�ت��وع�ي��ة مب�خ��اط��ر املخدرات
والعواقب املرتتبة عليها والتي تقف يف طريق حتقيق بيئة �سليمة وحياة
و�آمنة للمجتمع بحيث جاء ت�صميم املن�صة حماكيا للواقع الذي يختاره
الفرد من خالل ممرين يو�ضع الأول الطريق الذي يختاره املدمن مع

�أ�صدقاء ال�سوء فيجروه �إىل الهاوية فيعي�ش �صراعا داخليا مع نف�سه
�أم��ا املمر الآخ��ر فيو�ضح واقع احلياة امل��زه��رة لل�شخ�ص ال�سليم املعافى
با�ستقراره وب��أ��س��رة متما�سكة ،ومنفعته للمجتمع  .و�أك��د امل�ق��دم ماجد
الع�سم مدير �إدارة مكافحة امل�خ��درات ب�شرطة ال�شارق ة �أهمية تنظيم
مثل هذه الفعاليات التي تبني ال�صورة احلية للواقع الذي مير به الفرد
حينما يقع يف براثن املخدرات ويكمن دورنا كجهات �شرطية احلفاظ على
�أمن هذا املجتمع وا�ستقراراه وتوعية الأفراد و�إر�شادهم للطريق ال�سوي
للم�ستقبل الإيجابي وكيفية التعامل يف حالة واجهتهم الآفة م�ؤكداً �أن
�شرطة ال�شارقة حري�صة كل احلر�ص على الإ�ستمرار يف توعية �أفراد
املجتمع مبخاطر امل�خ��درات ال�سيما ال�شباب بو�صفهم من �أك�ثر الفئات
�إ�ستهدافا داعيا �أف��راد املجتمع �إىل التعاون مع اجلهات الأمنية يف حال
ر�صد �أي �سلوكيات �سلبية تطر�أ عليها.

حتت �شعار «العدالة الرقمية ..فر�ص جديدة مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي»

حماكم دبي تعقد «م�ؤمتر االحتاد الدويل مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي»
•• دبي-الفجر:

حتت رعاية كرمية من �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير املالية رئي�س جمل�س
دبي الق�ضائي ،تعقد حماكم دبي اليوم �أعمال الدورة الـ  24لـ «م�ؤمتر
االحت��اد ال��دويل مل ��أم��وري ال�ضبط الق�ضائي» مل��دة �أرب�ع��ة �أي��ام يف فندق
"انرتكونتيننتال دبي في�ستيفال �سيتي" ،حتت �شعار «العدالة الرقمية..
فر�ص جديدة مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي».
حيث �ست�شارك حماكم دبي خدماتها الق�ضائية الرائدة واملتميزة عاملياً،
للمهتمني مبجاالت العدالة والق�ضاء وتنفيذ الأحكام ،مب�شاركة العديد
من الدول دائمة الع�ضوية يف االحتاد الدويل مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي
وال��ذي ي�ضم  93دولة كاملة الع�ضوية مع  6دول �أع�ضاء مراقبني� ،إذ
يعترب هذا التجمع الدويل يف مدينة دبي لأول مرة على م�ستوى ال�شرق

الأو�سط و�شمال �أفريقيا .و�ست�شارك حماكم مركز دبي املايل ،وجمعية
الإم��ارات للمحامني ،وع��دداً من اجلهات العاملية واملنظمات الدولية ،يف
جل�سات م�ؤمتر ال�ضبط الق�ضائي ،لتبادل املعرفة واخل�برات يف املجال
الق�ضائي والقانوين ،من خالل ا�ستك�شاف املنجزات والتطلعات يف املجال
الق�ضائي ،و�ست�شارك الإمارات للمزادات يف امل�ؤمتر ك�شريك ر�سمي ،وبنك
الإم� ��ارات دب��ي الوطني ال��راع��ي اال�سرتاتيجي ،ومعهد دب��ي الق�ضائي
الراعي املعريف.
حيث ينظم االحتاد الدويل مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي "امل�ؤمتر الدويل
مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي" كل ثالث �سنوات ،فهو حدثٌ علمي فريد،
رب فريد
وفر�صة عظيمة لتطوير مهنة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،ومن ٌ
لتبادل الأفكار بني موظفي ال�ضبط الق�ضائي من جميع �أنحاء العامل
وامل�ن�ظ�م��ات ال�ك�ب�يرة حيث يجتمعون ل�ط��رح �أف�ك��اره��م للعمل م�ع�اً على
تطوير عمل العدالة.
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النور لأ�صحاب الهمم ي�شيد بدعم حممد بن را�شد عرب و�سم �#شكرا_�صانع_الأمل_يف_العامل حمد ال�شرقي ي�صدر مر�سوما ب�إطالق برنامج الفجرية للتميز احلكومي
•• دبي -وام:

تقدم �أع�ضاء جمل�س �إدارة مركز النور لرعاية وت�أهيل �أ�صحاب الهمم بدبي
وكافة موظفيه بجزيل ال�شكر والعرفان �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" على دعم �سموه امل�ستمر للمركز و�أ�صحاب الهمم عرب و�سم
�#شكرا_�صانع_الأمل_يف_العامل  ..م�ؤكدين �أن ه��ذا الدعم كان
ال�سبب الرئي�س لق�ص�ص جناحات عديدة حققها املركز على مدار  40عاما
من العطاء يف خدمة �أ�صحاب الهمم .
جاء ذلك مبنا�سبة احتفال مركز النور مب��رور  40عاما على م�سريته يف
خدمة �أ�صحاب الهمم ومتكنه من ت�أهيل العديد من اخلرجني للإلتحاق

ب�سوق العمل يف قطاعات خمتلفة .
وتوجه خالد احلليان رئي�س جمل�س �إدارة جمعية النور لرعاية وت�أهيل
�أ�صحاب الهمم بال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
على دعم �سموه امل�ستمر حيث �أهدى �سموه الأر�ض واملبني اجلديد للمركز
واملجهز ب�أحدث املعدات العاملية لتدريب وت�أهيل �أ�صحاب الهمم بالإ�ضافة
�إىل "وقف بيت النور" مبنطقة الورقاء  1والذي يعود ريعه ل�صالح تعليم
�أ�صحاب الهمم باملركز .
و�أك��د على دور جميع الداعمني ملركز النور يف ال�سنوات املا�ضية ما �ساهم
يف �إ�ستمرار عمله وجناحه  ..منوها ب�أن مركز النور يعد جمعية ذات نفع
عام ت�ضم مركز النور لتدريب وت�أهيل الأ�شخا�ص من �أ�صحاب الهمم بهدف
دجمهم ومتكينهم والإ�ستفادة من قدراتهم .

•• الفجرية-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س
الأع �ل��ى ح��اك��م ال�ف�ج�يرة ،امل��ر��س��وم الأم�ي�ري رق��م  4ل�سنة 2021
القا�ضي ب�إن�شاء "برنامج الفجرية للتميز احلكومي" ،بهدف االرتقاء
مب�ستوى الأداء احلكومي يف �إمارة الفجرية ،ومواكبة معايري التميز
ال�ع��امل�ي��ة .ي�ه��دف ال�برن��ام��ج �إىل مت�ك�ين ال�ق�ط��اع احل�ك��وم��ي ب�إمارة
الفجرية من التفوق بالأداء واخلدمات ،واكت�شاف وتطوير الطاقات
الب�شرية ،ودعم �سيا�سة التميز والإبداع يف عمل امل�ؤ�س�سات احلكومية
املحلية وخلق التناف�س بينها �ضمن معايري التميز العاملية� ،إ�ضاف ًة
�إىل ت�أ�سي�س ودع��م ال�شراكة اال�سرتاتيجية ب�ين ال��دوائ��ر املحلية

والقطاع اخلا�ص �إقليم ًيا وعامل ًيا.
ويت�ضمن "برنامج الفجرية للتميز احلكومي" ثالثة فروع رئي�سية
ه��ي :برنامج جائزة التميز ،وبرنامج التطوير القيادي ،وبرنامج
دعم التميز والإب��داع امل�ؤ�س�سي ،حيث يتوىل برنامج جائزة التميز
و�ضع �أ�س�س ومعايري التميز يف الأداء احلكومي ،وتقييم وحتكيم
اجلائزة ،وتقدمي الدعم املهني الالزم.
وت��وك��ل �إىل ب��رن��ام��ج التطوير ال�ق�ي��ادي م�ه��ام و��ض��ع ن�ظ��ام اكت�شاف
القيادات الإداري��ة وا�ستقطاب العنا�صر الب�شرية وتطويرها ،بينما
يتوىل برنامج دع��م التميز والإب ��داع امل�ؤ�س�سي درا��س��ة االحتياجات
ال�ت�ط��وي��ري��ة ل �ل��دوائ��ر وت �ق��دمي ال��دع��م ال�ف�ن��ي وامل�ه�ن��ي ل�ه��ا ،ون�شر
املمار�سات التطويرية وتبادل اخلربات بني الأطراف املعنية.

�صقر غبا�ش ي�شارك يف االجتماع الت�شاوري لر�ؤ�ساء املجموعات اجليو�سيا�سية يف االحتاد الربملاين الدويل
•• �أبوظبي-وام:

�أك ��د م �ع��ايل ��ص�ق��ر غ�ب��ا���ش رئي�س
املجل�س الوطني االحت��ادي رئي�س
االحت � ��اد ال�ب�رمل ��اين ال �ع��رب��ي على
�أه �م �ي��ة ان ت��راع��ي ا�سرتاتيجية
االحت � � � � � ��اد ال � �ب ��رمل � � ��اين ال � � � ��دويل
الأولويات العاملية يف التغري املناخي
ومت �ك�ي�ن امل� � ��ر�أة وال �� �ش �ب��اب وذل ��ك
�ضمن م�ساراتها اخلم�سة للأعوام
 2026-2022وامل �ت �م �ث �ل��ة يف
ب� �ن ��اء ب ��رمل ��ان ��ات ف �ع ��ال ��ة ،وتعزيز
ق ��درات �ه ��ا ال �ت �م �ث �ي �ل �ي��ة ،وت�شجيع
ال� �ع� �م ��ل ال� �ب��رمل� � ��اين اجل� �م ��اع ��ي،
وتعزيز امل�ساءلة لالحتاد الربملاين

ال��دويل ،و�أ�شار معاليه اىل �أهمية
�أن تكون هناك �آليات عمل حمددة
وقابلة للتنفيذ وفق االخت�صا�صات
الد�ستورية املمنوحة للربملانات ويف
�إط��ار مراعاة التفاوت بني ظروف
وب�ي�ئ��ة ع�م��ل ك��ل ب��رمل��ان وقدراته
داخل جمتمعه الوطني.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال م���ش��ارك��ة معايل
�� �ص� �ق ��ر غ � �ب� ��ا�� ��ش يف االج � �ت � �م� ��اع
ال �ت �� �ش��اوري االف�ترا� �ض��ي لر�ؤ�ساء
امل �ج �م ��وع ��ات اجل �ي��و� �س �ي��ا� �س �ي��ة يف
االحتاد الربملاين الدويل بح�ضور
� �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ع �م��ر النعيمي
الأم�ي�ن ال �ع��ام للمجل�س الوطني
االحتادي و�سعادة عفراء الب�سطي

الأم�ي�ن ال �ع��ام امل���س��اع��د لالت�صال
الربملاين باملجل�س.
وت�ضمن ج��دول االجتماع خم�سة
بنود رئي�سية منها الت�شاور حول
اال�سرتاتيجية اجلديدة لالحتاد
ال �ب ��رمل� � ��اين ال � � � � ��دويل ل �ل ��أع � ��وام
 2026-2022و�أي �� �ض��ا الية
انتخاب الر�ؤ�ساء ون��واب الر�ؤ�ساء
ل�ل�ج��ان ال��دائ�م��ة و�أي���ض��ا الت�شاور
حول االجتماعات القادمة لالحتاد
الربملاين ال��دويل و�أي�ضا الت�شاور
االج �ت �م��اع��ات ال �ق��ادم��ة لالحتاد
ال�ب�رمل ��اين ال � ��دويل واالل �ت��زام��ات
امل ��ال� �ي ��ة ع �ل ��ي ال � � ��دول االع �� �ض ��اء
وت�شكيل جمل�س ج��ائ��زة االحتاد

الربملاين الدويل "كرمير-با�سي".
واك� � ��د م �ع��ال �ي��ه يف ت �ع �ق �ي �ب��ه على
بنود اال�سرتاتيجية ان املجموعة
ال�ع��رب�ي��ة ت��دع��م ال�ق�ي��م الأ�سا�سية
التي ت�ضمنتها هذه اال�سرتاتيجية
خ��ا� �ص��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق بامل�ساواة،
والعمل ب�شفافية ونزاهة ،ووحدة
امل�صالح وتعزيز ال�شعور باالنتماء،
م�شريا ايل �إنها متثل مرتكزات ال
غنى عنها للعمل ال�برمل��اين ،لكن
يجب �أن ن��ؤك��د �أي�ضا على �أهمية
م��راع��اة االخ �ت�لاف��ات والفروقات
الوطنية وال��د��س�ت��وري��ة والدينية
واملعتقدات الثابتة يف املجتمعات
املختلفة.

و�أ� � �ش� ��ار م �ع��ال �ي��ه ايل ان الهدف
اال� �س�ترات �ي �ج��ي ال �ث��اين ب �� �ش ��أن �أن
ي �ك ��ون ال �ب�رمل ��ان مم �ث�ل ً�ا ف �ي��ه كل
فئات وط��وائ��ف ال�شعب ،لفت اىل
�أه �م �ي��ة �أن ت �ك��ون ه �ن��اك �أه� ��داف
مرحلية زمنية ،و�أن تتكامل هذه
الأه ��داف م��ع بع�ضها حتى حتقق
غايتها النهائية يف متكني الفئات
الأق��ل متثيال يف العمل ال�سيا�سي
يف املجتمعات .خا�صة من الن�ساء
وال �� �ش �ب��اب .ويف ه ��ذا اخل�صو�ص،
�أ�� �ش ��ار م�ع��ال�ي��ه �إىل جت��رب��ة دول ��ة
االم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة التي
تبنت �أهدافاً مرحلية حتى و�صلت
ن���س�ب��ة مت�ث�ي��ل ال �ن �� �س��اء يف العمل

الربملاين �إىل  .50%و�أكد معاليه
ع �ل��ى �أن ال �ه ��دف اال�سرتاتيجي
املتعلق بالعمل ال�برمل��اين الدويل
والإقليمي امل�شرتك يجب ان يويل
االحتاد الربملاين الدويل الأهمية
الأ�سا�سية يف عمله القادم لق�ضية
امل ُ �ن��اخ ،وخ�ل�ال ال�ع�ق��ود القادمة.
وق� ��ال  :ان مل ت �ك��ن ه �ن��اك �إرادة
دولية م�شرتكة يتكامل فيها العمل
ال�ب�رمل ��اين م ��ع ال �ع �م��ل احلكومي
ف��إن�ن��ا ل��ن نحقق �إجن ��ازا ك�ب�يرا يف
ه��ذه الق�ضة .م��ؤك��دا على �أهمية
�أن يتم البناء على ما مت االنتهاء
�إل�ي��ه يف قمة جال�سكو ،حتى يتم
حتقيق ت�ق��دم�اً �أك�ب�ر يف م�ؤمتري

القمة امل�ق��رر عقدهما يف ك��ل من
ج�م�ه��وري��ة م�صر ال�ع��رب�ي��ة ودولة
االمارات العربية املتحدة.
ويف اخلتام �أكد معاليه على �ضرورة
�أن ين�أى االحتاد الربملاين الدويل
ب�شكل كامل يف هذه اال�سرتاتيجية
ويف ال �ب��رام � ��ج ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة لها
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ع ��ن ال� ��دخ� ��ول يف امل� �ن ��اط ��ق التي
ت�ت�ق��اط��ع م��ع امل �ع �ت �ق��دات الدينية
لل�شعوب ،وكذلك على �أن تت�صف
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ب ��امل ��رون ��ة التي
ت�سمح لها بالتجاوب مع املتغريات
ال�سريعة والأحداث الطارئة خالل
ال�سنوات الأربع القادمة.

ال�شعبة الإماراتية ت�شارك يف ندوة اجلمعية الربملانية حللف �شمال الأطل�سي
•• بر�شلونة -وام:

�شاركت ال�شعبة الربملانية للمجل�س
الوطني االحت��ادي يف �أعمال ندوة
اجلمعية الربملانية حللف �شمال
االط�ل���س��ي "ناتو" ،ال�ت��ي نظمتها
املجموعة اخلا�صة مبنطقة البحر
الأبي�ض املتو�سط وال�شرق الأو�سط
يف اجلمعية بالتعاون مع الربملان
الإ� �س �ب��اين يف م��دي �ن��ة بر�شلونة،
وم �ث��ل ال���ش�ع�ب��ة يف ال �ن��دوة معايل
الدكتور علي را�شد النعيمي ع�ضو
املجل�س الوطني االحتادي.
وت�ضمن جدول �أعمال الندوة ت�سع

جل�سات ،ناق�شت على مدى يومني
التداعيات الأمنية والدبلوما�سية
اخلا�صة بق�ضايا الناتو ومنطقة
ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �إفريقيا،
والهجرة العابرة للبحر ،والأمن
وال� �ت� �ح ��دي ��ات ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة يف
م �ن �ط �ق��ة ال� ��� �س ��اح ��ل الإف ��ري � �ق ��ي،
وال �ن��زاع��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة ،والتغيري
امل � �ن� ��اخ� ��ي والأم � � � � ��ن يف املنطقة
الأوروم� �ت ��و�� �س� �ط� �ي ��ة ،وت ��داع� �ي ��ات
جائحة "كوفيد  "-19وانعكا�ساته
على الن�ساء.
و�أك ��د م�ع��ايل ال��دك�ت��ور علي را�شد
النعيمي يف مداخالته على �ضرورة

فهم التغريات العديدة التي طر�أت
ع �ل��ى م �ن �ط �ق��ة ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط
وال�ت��ي اختلف فيها �شكل املنطقة
وتوجهاتها عما ك��ان��ت عليه قبل
 50ع��ام�اً ،بالتايل على املجتمع
الدويل وخا�صة الأوروبي التوا�صل
مع دول املنطقة مببادرات جديدة
تتنا�سب م��ع ال��و��ض��ع احل ��ايل ،مع
م��راع��اة رغبة ال�شعوب يف حتقيق
ال���س�لام واال� �س �ت �ق��رار يف املنطقة،
م�ن��وه�اً �أن �شباب منطقة ال�شرق
الأو� � �س� ��ط ح��ري �� �ص��ون ع �ل��ى بناء
م�ستقبل �أف�ضل لبلدانهم.
و�أ� �ش��ار معاليه �إىل �أه�م�ي��ة الدور

الأوروب� ��ي يف ب�ن��اء عملية ال�سالم
يف امل �ن �ط �ق��ة ع�ب�ر ال �ت��وا� �ص��ل مع
ج�م�ي��ع الأط � � ��راف لإع� � ��ادة �إحياء
عملية ال �� �س�لام ،م ��ؤك ��داً ع�ل��ى �أن
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
ت�سعى دائ�م��ا �إىل ن�شر ال�سالم يف
املنطقة وال�ت�ع��اي����ش ال�سلمي بني
�شعوبها .و�أع ��رب معايل الدكتور
علي النعيمي عن تقديره جلهود
اجلمهورية الفرن�سية يف ا�ستقرار
منطقة ال�ساحل الإفريقي ،م�شرياً
�إىل �أن املنطقة ت�شهد �أزم��ة عاملية
وهي الإره��اب وهذه الأزمة لي�ست
م �ق �ت �� �ص��رة ع �ل ��ى دول املنطقة،

ول�ل�خ��روج م��ن ت�ل��ك الأزم ��ة ال بد
م��ن متكني دول منطقة ال�ساحل
الإفريقي وبناء قدرات حكوماتها،
و�إ��ش��راك جميع الأط��راف املحلية
م ��ن ب��رمل��ان �ي�ي�ن وق � �ي� ��ادات دينية
وتعليمية واملجتمع املدين للتغلب
على ال�ت�ح��دي��ات يف تلك املنطقة،
مو�ضحاً ب�أنه ال ميكن �إيجاد حل
واح ��د جل�م�ي��ع ال� ��دول يف منطقة
ال�ساحل الإفريقي ،بل علينا فهم
الرتكيبة االجتماعية لكل دولة
و�إيجاد احللول املنا�سبة لكل منها
ع �ل��ى ح ��دة م�ب�ن�ي��ة ع �ل��ى الوقاية
و�إ�شراك جميع الأطراف.

ناف�س يفتتح املرحلة الأوىل من الت�سجيل الإلكرتوين لتعزيز عمل الإماراتيني بالقطاع اخلا�ص
•• �أبوظبي-وام:

�أع �ل��ن جم�ل����س تناف�سية الكوادر
الإم ��ارات �ي ��ة ع��ن �إط�ل��اق املرحلة
الأوىل من الت�سجيل الإلكرتوين
مل� � �ب � ��ادرات ال�ب�رن ��ام ��ج االحت� � ��ادي
"ناف�س" التي تهدف �إىل تعزيز
م���ش��ارك��ة امل��واط �ن�ين الإماراتيني
كقوى عاملة يف القطاع اخلا�ص
لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ك �م��ا �أع� �ل ��ن امل �ج �ل ����س ع ��ن تو ّفر

�إمكانية التقدمي واال�ستعالم عن
الفر�ص وامل��زاي��ا الق ّيمة لربنامج
ن��اف����س وال��وظ��ائ��ف امل�ت��اح��ة وذلك
ع�ب�ر امل �ن �� �ص��ة ال��رق �م �ي��ة للموقع
الإل � � �ك� �ت��روين ل�ب�رن ��ام ��ج ناف�س
 www.nafis.gov.aeالذي
�أطلق م�ؤخراً ليكون مبثابة مركز
� �ش��راك��ة ي��رب��ط ال �ق �ط��اع اخلا�ص
باملواطنني الباحثني عن العمل يف
خمتلف �إمارات الدولة.
و �أع� �ل ��ن ع ��ن �إط� �ل��اق الربنامج

االحت � ��ادي "ناف�س" يف �سبتمرب
املا�ضي من قبل جمل�س تناف�سية
ال �ك��وادر الإم��ارات �ي��ة ،حت��ت قيادة
�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س جمل�س
الإدارة ،و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر اخلارجية
وال �ت �ع��اون ال � ��دويل ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س الإدارة .ويهدف الربنامج
�إىل زي� � ��ادة ال � �ق ��درة التناف�سية

للقوى العاملة الإماراتية و�إر�ساء
الأ� �س ����س ل�ت�م�ك�ين امل��واط �ن�ي�ن من
�شغل � 75أل��ف وظيفة يف القطاع
اخل��ا���ص خ�لال ال�سنوات اخلم�س
املقبلة ،مبعدل � 15أل��ف وظيفة
��س�ن��وي�اً .ويتبنى ال�برن��ام��ج الذي
مي� �ت ��د خل �م ����س � � �س � �ن ��وات ،نهجاً
�شام ً
ال لت�سهيل توظيف املواطنني
الإم��ارات �يي��ن يف ال�ق�ط��اع اخلا�ص
من خالل التنفيذ املرحلي لـ 11
مبادرة تغطي جميع جوانب رحلة

التوظيف للباحث عن العمل.
وت �ع �ل �ي �ق �اً ع �ل��ى �إط �ل ��اق املرحلة
الأوىل مل�ن���ص��ة ن��اف ����س الرقمية،
قال �سعادة غنام املزروعي الأمني
ال �ع��ام مل�ج�ل����س ت�ن��اف���س�ي��ة الكوادر
الإم��ارات �ي��ة  :م��ع �إط�ل�اق املرحلة
الأوىل للمن�صة الرقمية لربنامج
ن ��اف� �� ��س ،ن ��وج ��ه دع� � ��وة مفتوحة
ل�ل�إم��ارات �ي�ين وج�م�ي��ع ال�شركات
يف ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص يف الدولة
ال� �س �ت �ك �� �ش��اف ال� �ف ��ر� ��ص وامل ��زاي ��ا

الق ّيمة لربنامج ناف�س .يذكر �أنّ
الإم��ارات�ي�ين امل�سجلني يف املن�صة
الرقمية ميكنهم اال��س�ت�ف��ادة من
م� �ب ��ادرات امل��رح �ل��ة الأوىل ملن�صة
ن��اف����س ال��رق�م�ي��ة وال �ت��ي تت�ضمن
ب��رن��ام��ج دع ��م روات� ��ب املواطنني،
وبرنامج الدعم امل�ؤقت ،وبرنامج
م��زاي��ا ،وع�ل�اوات �أب�ن��اء املواطنني
يف ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص� ،إ��ض��اف��ة �إىل
برنامج الفر�ص التدريبية �أثناء
ال �ع �م��ل وال �ت �ق��دم ل �ف��ر���ص العمل

امل�ت��وف��رة .وتتيح املن�صة الرقمية
لل��إم��ارات �ي�ي�ن ال�ت���س�ج�ي��ل خالل
دق��ائ��ق ف �ق��ط ،وذل� ��ك با�ستخدام
ال�ه��وي��ة ال��رق�م�ي��ة وب�ع��د ا�ستيفاء
معايري و�شروط اال�ستحقاق.
و من�صة ناف�س الرقمية متاحة
�أي���ض��ا ل���ش��رك��ات ال�ق�ط��اع اخلا�ص
ل� �ل� �ت� �ق ��دمي ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى معايري
اال�� �س� �ت� �ح� �ق ��اق ،ومت � � ّك� ��ن املن�صة
الرقمية هذه ال�شركات من �إظهار
اهتمامها بامل�شاركة يف الربنامج

م � ��ن خ �ل ��ال ع� ��ر�� ��ض ال ��وظ ��ائ ��ف
ال�شاغرة وب��رام��ج التدريب �أثناء
العمل .

مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية جتري زراعة جلهاز  eyeWatchالذكي لعالج جلوكوما العني للمرة الأوىل يف ال�شرق الأو�سط
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت م��دي �ن��ة ال �� �ش �ي��خ �شخبوط
ال�ط�ب�ي��ة� ،إح ��دى �أك�ب�ر م�ست�شفيات
دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة يف
ت�ق��دمي خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية
للحاالت احلرجة واملعقدة ،وامل�شروع
امل� ��� �ش�ت�رك ب�ي��ن �� �ش ��رك ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
للخدمات ال�صحية "�صحة" و"مايو
كلينك" ،عن قيام فريق طب العيون
يف امل�ست�شفى ب�إجراء �أول عملية من
نوعها يف ال���ش��رق الأو� �س��ط لزراعة
جهاز “ ”EyeWatchيف العني
ل�ع�لاج اجل�ل��وك��وم��ا وح�ف��ظ القدرة
على الإب�صار ل��دى مري�ض م�صاب
باجللوكوما (امل�ي��اه ال��زرق��اء) ،يف 8
�سبتمرب  .2021وقالت الدكتورة
�أمنية عو�ض همام ،ا�ست�شاري طب
وج��راح��ة ال�ع�ي��ون يف مدينة ال�شيخ
��ش�خ�ب��وط ال�ط�ب�ي��ة" :تتميز تقنية
ج � �ه� ��از  eyeWatchبنظام
ت�صريف ال�سوائل ال��زائ��دة خلف�ض
ال�ضغط داخ��ل ال�ع�ين ،وعند زراعة
اجل� �ه ��از ال ��ذك ��ي ي �ت��وق��ف الفقدان

ال �ت��دري �ج��ي ل �ل ��ر�ؤي ��ة ال �ن��اج��م عن
اجل�ل��وك��وم��ا .وي�ع�ت�بر ه��ذا الإج ��راء
الطبي �شائعاً يف جميع �أنحاء العامل،
�إال �أن اجل�ه��از نف�سه يعترب ابتكاراً
وتقنية حديثة .وتع ّد مدينة ال�شيخ
��ش�خ�ب��وط ال�ط�ب�ي��ة �أول م�ست�شفى
يف ال� ��� �ش ��رق الأو� � � �س� � ��ط ي�ستخدم
ج �ه��از  eyeWatchيف ح��االت
اجللوكوما املزمنة ملواجهة ت�أثرياته
ال���س�ل�ب�ي��ة ع �ل��ى الب�صر" .وتعرف
اجل �ل��وك��وم��ا ب ��أن �ه��ا جم �م��وع��ة من
احل ��االت ال�ت��ي ت�سبب تلف الع�صب
ال �ب �� �ص��ري ،وال � ��ذي ت�ع�ت�بر �صحته
�أمراً حيوياً ل�ضمان الر�ؤية اجليدة،
وغالباً ما يكون ت�ضرره ناجماً عن
ارت �ف��اع ��ض�غ��ط ال �ع�ين ب �� �ص��ورة غري
طبيعية .ولتقليل ال�ضغط ،هناك
ع� ��دة ط� ��رق م �ن �ه��ا ق� �ط ��رات العني،
والأدوي� � � ��ة ال �ت��ي ي �ت��م ت �ن��اول �ه��ا عن
ط��ري��ق ال�ف��م ،وامل�ع��اجل��ة بالليزر ثم
ال� �ع�ل�اج اجل ��راح ��ي ،وال � ��ذي ميكن
اعتباره املالذ الأخ�ير .وعلى الرغم
�أن اجلهاز ال يعيد ال��ر�ؤي��ة املفقودة
ل ��دى م��ر��ض��ى اجل �ل��وك��وم��ا� ،إال �أنه

قد ي�ساعد على وقف فقدان الب�صر
بب�ساطة من خ�لال تقليل ال�ضغط
يف العني " .وتابعت الدكتورة �أمينة:
"يتم ت�صريف ال�سوائل الزائدة داخل
العني عرب قناة اجلهاز التي تر�شحها
�إىل خ��ارج ال�ع�ين ،مب�ساعدة �صمام
ف��ري��د يف ج �ه��از ،eyeWatch
وال ��ذي ي�ت��م ال�ت�ح�ك��م ف�ي��ه بوا�سطة
مغناطي�س �صغري خارج العني".
وت�ع�ت�بر اجل�ل��وك��وم��ا ��س�ب�ب�اً رئي�سياً
للإ�صابة بالعمى عند الأ�شخا�ص
الذين تزيد �أعمارهم عن  60عاماً،
وم ��ن ال �� �ض��روري ل�ل��أف ��راد الذين
ل��دي�ه��م ت��اري��خ ع��ائ�ل��ي م��ع الإ�صابة
ب��اجل �ل��وك��وم��ا ب � ��إج� ��راء فحو�صات

دوري� ��ة ل�ل�ع�ين ،ب� ��دءاً م��ن ��س��ن 38
عاماً .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتعر�ض
م��ر� �ض��ى ال �� �س �ك��ري ب �� �ص ��ورة �أك�ب�ر
للإ�صابة باجللوكوما ،ويجب عليهم
بالتايل �إجراء فحو�صات منتظمة".
وينطبق الأم ��ر نف�سه على اختبار
م� � ّد ال �ن �ظ��ر ،ك �م��ا ي���ش�م��ل الفح�ص

�أي�ضاً اختبارات التحقق من �ضغط
ال�ع�ين وال�ت��أك��د م��ن �صحة الع�صب
الب�صري ونطاق ال��ر�ؤي��ة .وع��ادة ما
تكون معظم �أنواع اجللوكوما بدون
�أع ��را� ��ض ،وق ��د ت� � ��ؤدي �إىل فقدان
تدريجي غري م��ؤمل لنطاق الر�ؤية
املحيطية .وم��ع ذل��ك ،هناك بع�ض

الأن � ��واع امل ��ؤمل��ة ل�ل�ج�ل��وك��وم��ا ،والتي
تعترب عادة منبهاً للأطباء لفح�ص
�أن ��واع اجل�ل��وك��وم��ا ،وال�ت��ي ق��د يكون
من ال�صعب اكت�شافها.
و�أ� �ض��اف��ت ال��دك �ت��ورة �أم �ي �ن��ة" :من
املثري لالهتمام �أن �أنواع اجللوكوما
لدى املر�ضى يف ال�شرق الأو�سط �أكرث
عدوانية من غريها لدى املر�ضى يف
بع�ض املناطق الأخ��رى .ويعود ذلك

�أ�سا�ساً �إىل ارتفاع معدالت الإ�صابة
مبر�ض ال�سكري .وتعترب جلوكوما
الأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة وال� ��زرق الكاذب
ال �ن��وع�ين الأك�ث��ر ��ش�ي��وع�اً م��ن هذا
امل��ر���ض ،وق��د ي�ك��ون��ان الأك�ث�ر �شدة.
ل� ��ذا ،ي���س��اع��د ه ��ذا الإج� � ��راء ب�شكل
ك�ب�ير يف ع�ل�اج �أن � ��واع خم�ت�ل�ف��ة من
اجللوكوما" .ومي �ك��ن �إج� ��راء هذه
العملية حتت التخدير املو�ضعي �أو

العام ،ويتم تخريج املري�ض يف يوم
اجل��راح��ة (ج��راح��ة اليوم الواحد)،
كما ميكن ملعظم املر�ضى ا�ستئناف
�أن�شطتهم اليومية الروتينية ب�صورة
ف��وري��ة �إىل ح��د م ��ا .وي �ت��م ترتيب
املتابعة الروتينية ب�شكل دوري فيما
بعد .وق��د مت �إج��راء ث�لاث عمليات
ل��زراع��ة ج �ه��از  eyeWatchيف
مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية.

مركز �أبوظبي لل�صحة يحدد �أولويات بحوث ال�صحة العامة
ل�سكان �إم��ارة �أبوظبي بني خمتلف اجلهات املحلية وامل�ؤ�س�سات الأكادميية
•• �أبوظبي -وام:
وا�ستكمال الر�سالة امل��رك��ز م��ن خ�لال تطبيق منظومة متكاملة لل�صحة
عقد مركز �أبوظبي لل�صحة ور�شة عمل لتحديد �أول��وي��ات بحوث ال�صحة العامة والربامج الوقائية ب�أعلى امل�ستويات من االبتكار والتميز والإبداع
العامة بح�ضور ع��دد كبري من ممثلي القطاعات الأكادميية وغريها من والتي من �ش�أنها تعزيز خمرجات البحث العلمي مبا يتوافق مع �أولويات
القطاعات وامل�ؤ�س�سات املحلية املهتمة يف جمال البحوث.
�صانعي ال�ق��رار ومب��ا ي�ساهم يف ت�شكيل �سيا�سات ال�صحة العامة يف �إمارة
العامة
بال�صحة
اخلا�صة
ج��اءت الور�شة بهدف توحيد اجل�ه��ود البحثية
�أبوظبي وهي الور�شة الأوىل والتي تقام يف �إمارة �أبوظبي لتحديد �أولويات

�أبحاث ال�صحة العامة والتي ت�ستهدف الباحثني الأكادمييني واملخت�صني.
و�أكدت الدكتورة �شرينه املزروعي مديرة �إدارة تعزيز ال�صحة وبرامج ال�صحة
العامة يف مركز �أبوظبي لل�صحة العامة �أن معرفة �أولويات بحوث ال�صحة
العامة �أم��ر ��ض��روري لتن�سيق البحوث على امل�ستوى املحلي..م�شرية �إىل
�أهمية الربط بني املمار�سات ال�سريرية و قاعدة بيانات املر�ضى مبا يخدم
ال�صحة العامة باالعتماد على �أحدث الأدلة العلمية املتوفرة.

ومت يف الور�شة حتديد الأولويات البحثية يف ثالث جماالت فرعية من �أجل
اختيار قائمة �شاملة من املوا�ضيع والأ�سئلة البحثية يف كل من الأمرا�ض
املعدية والأم��را���ض غ�ير املعدية وال�صحة وال�سالمة املهنية  ،و�ست�شمل
الإج ��راءات امل�ستقبلية و�ضع خطة عمل لإع��داد قائمة ب�أهم البحوث ذات
الأولوية ون�شرها وتعميمها على خمتلف اجلهات املعنية وو�ضع خطة لر�صد
وتقييم تلك البحوث.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امل�ستقبل املثايل للكهرباء و االلكرتونيات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1724843:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�سالم �شفيع ليت احمد مياه من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ا�سالم �شفيع ليت احمد مياه من � % 35إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مهدى ح�سن جاويد ا�سالم �شفيع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حامد عو�ض ح�سني حممد املنهاىل
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  6*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /امل�ستقبل املثايل للكهرباء و االلكرتونيات ذ.م.م
PERFECT FUTURE ELECTRICAL & ELECTRONICS L.L.C

�إىل /امل�ستقبل املثايل للكهرباء وااللكرتونيات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

PERFECT FUTURE ELECTRICAL & ELECTRONICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الكون العاملية ملواد البناء ذ م م
رخ�صة رقم CN 1190776:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شاجهان عبداملجيد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف امل على ح�سن على حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شاجهان عبداملجيد
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  2*6اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من الكون العاملية ملواد البناء ذ م م
COSMOS INTERNATIONAL BUILDING MATERIALS L L C

08
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ازرق �سماوي لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 3672478:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0*0اىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /ازرق �سماوي لل�صيانة العامة
AZRAK SAMAWI GENERAL MAINTENANCE

�إىل /ازرق �سماوي للمقاوالت وال�صيانة العامة
AZRAK SAMAWI GENERAL CONSTRUCTION AND MAINTENANCE

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت تركيب �أنظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء
و�صيانتها 4322005
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�صبغة الريينا
رخ�صة رقم CN 2818747:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعود عبيد �سعيد خمي�س امل�شايخى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عمر عبيد �سعيد خمي�س امل�شايخى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل �سامل حميده �سامل العامرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 20000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /م�صبغة الريينا
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شباب
للو�ساطة التجارية
رخ�صة رقم CN 3764642:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املقام لال�ستثمارات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1396247:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
ال�شيخ حممد بن بطي بن حامد ال حامد من  %10.52اىل
%10.58
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ماركت لينك للتجارة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ري�سيفوار حللول و خدمات املن�ش�آت
النفطية رخ�صة رقم CN 3012321:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ري�سيفوار حللول و خدمات املن�ش�آت النفطية

�إعــــــــــالن

العامة رخ�صة رقم CN 3915462:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ماركت لينك للتجارة العامة
MARKET LINK GENERAL TRADING

�إىل /ماركت لينك للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
MARKET LINK GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

RESEVOIR OIL FIELD SERVICES AND SOLUTIONS

�إىل /ري�سيفوار حللول و خدمات املن�ش�آت النفطية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /الكون العاملية ملواد البناء � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

LA REINA LAUNDRY

COSMOS INTERNATIONAL BUILDING MATERIALS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /م�صبغة الريينا ذ.م.م

تعديل ن�شاط  /حذف خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

LA REINA LAUNDRY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املرابع
للخياطة الرجالية
رخ�صة رقم CN 1196118:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميني
ب�سكت
رخ�صة رقم CN 2660384:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2028553:باال�سم التجاري :بالغاء طلب
تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق

RESEVOIR OIL FIELD SERVICES AND SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امل�ستقبل للبوابات االلكرتونية
رخ�صة رقم CN 2221525:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات  /حذف خالد عرفان عو�ض احمد الكثريى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  14.20*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /امل�ستقبل للبوابات االلكرتونية
ALMUSTAQBAL ELECTRONIC GATES

�إىل /امل�ستقبل للبوابات االلكرتونية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALMUSTAQBAL ELECTRONIC GATES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ترو كونكت للهواتف املتحركة والكمبيوتر
رخ�صة رقم CN 4187086:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ابراهيم على حممد �شتري الظهورى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ابراهيم على حممد �شتري الظهورى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شاه نواز كوالتايل فريد %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ترو كونكت للهواتف املتحركة والكمبيوتر

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أم زد �أيه لال�ستثمار و التطوير العقاري -
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 4163120:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عبدربه عمر اخل�ضريى %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة زايد عبدربه عمر اخل�ضريى %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبدربه عمر �سامل اخل�ضريى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبدربه عمر �سامل اخل�ضريى من � % 100إىل %52
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /زد �أيه لال�ستثمار و التطوير العقاري � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:مطعم ذا افنيو � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:أبوظبي امليناء  -دكان  , 10مبنى مالك نا�صر �سامل
�سيف النعيمي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1927202 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
جاليت�س كافيه
رخ�صة رقم CN 2901407:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

TRUE CONNECT MOBILES AND COMPUTERS

�إىل /تروكونكت للهواتف املتحركة والكمبيوتر ذ.م.م

�إعــــــــــالن

MZA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /ام زد ايه لال�ستثمار و التطوير العقاري ذ.م.م

TRUE CONNECT MOBILES AND COMPUTER L.L.C

MZA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/18:وذلك
بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى
كاتب العدل بالرقم - 2105036713:تاريخ التعديل2021/11/21:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�إعــــــــــالن

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�إعــــــــــالن

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فندق توليب �إن ال�شريعة
رخ�صة رقم CN 2239612:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة معمر ابراهيم حممد احلديدى ال�شام�سى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة انرتنا�شيونال كابيتال تريدنغ  -ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أو�سكار برجر
رخ�صة رقم CN 2550815:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة و�ضاح عبداهلل احمد �سعيد احمد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شهاب حمد نا�صر حمد البلو�شى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من � /أو�سكار برجر

تعديل مدير  /حذف جوهر على جوهر احللى الزعابى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شركة  :انرتنا�شيونال كابيتال تريدنغ ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل حميد هالل را�شد املزروعى

OSCAR BURGER

INTERNATIONAL CAPITAL TRADING L.L.C

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/القوة والطاقة لال�ستثمار ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3968241:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /فهد حميد هالل را�شد املزروعى من � % 13.1623إىل %13
تعديل ن�سب ال�شركاء  /فاطمه عبداهلل حميد املزروعى من � % 14.4444إىل %87
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زايد حميد هالل را�شد املزروعى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف هالل حميد هالل را�شد املزروعى

تعديل �إ�سم جتاري من /فندق توليب �إن ال�شريعة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شيخه حميد هالل را�شد املزروعى

�إىل /فلري برجر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شايع حميد هالل را�شد املزروعى

FLARE BURGER

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف را�شد حميد هالل را�شد املزروعى

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

INTERANTIONAL CAPITAL TRADING - L L C

TULIP INN ALSHARIA HOTEL

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إىل /فندق ال�شريعة ذ.م.م � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALSHARIA HOTEL L.L.C - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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هل ي�ستخل�ص بايدن درو�س االنتخابات املحلية قبل احلوار مع �إيران؟
•• وا�شنطن-وكاالت

لالنتخابات تداعياتها ،من هذه القاعدة الب�سيطة لكن اجلوهرية،
ينطلق م��ارك دوبوفيتز وماثيو زوي��غ م��ن م�ؤ�س�سة ال��دف��اع عن
الدميوقراطيات يف حتليلهما لنتائج االنتخابات املحلية يف واليتي
فرجينيا ونيوجري�سي ولتداعياتها على ال�سيا�سة الأمريكية جتاه
�إي��ران .بخالف ذل��ك� ،ستعني انتخابات ال�شهر اجل��اري �أن رف�ض
الكونغر�س والإدارة املقبلني االتفاق النووي لي�س حمتم ً
ال فقط،
بل مرجحاً �أي�ضاً فاالنت�صار اجلمهوري يف فرجينيا والذي كاد �أن
يتكرر يف نيوجري�سي ،ال ي�ؤ�شران �إىل زلزال �سيا�سي داخلي ،وح�سب
ب��ل �إىل ترجيح عرقلة ج�ه��ود �إدارة الرئي�س ج��و ب��اي��دن لإحياء
االتفاق النووي .و�شدد الباحثان يف �صحيفة “ذا هيل” الأمريكية

على �أنه �إذا �أراد بايدن �أن يدوم االتفاق املقبل �أكرث من مدة واليته
الرئا�سية ،ف�إنه يحتاج �إىل التفاو�ض على اتفاق يدعمه احلزبان
ليت�سنى للإدارة تقدميه يف �صورة معاهدة ر�سمية .يف حال العك�س،
�سيكرر التاريخ نف�سه و�سين�سحب الرئي�س اجلمهوري املقبل من
اتفاق بايدن ،متاماً كما رف�ض دونالد ترامب اتفاق باراك �أوباما،
مع �إي��ران .ال �أمر يدوم يف ال�سيا�سات الأمريكية ح�سب دوبوفيتز
وزوي��غ .دخل الرئي�س بايدن البيت الأبي�ض يف  20يناير(كانون
ال �ث��اين) وه��و متمتع بغالبيتني �ضئيلتني يف جمل�سي النواب
وال�شيوخ مع ن�سبة ت�أييد قاربت .60%
وبعد ع�شرة �أ�شهر ،من الوا�ضح �أن النفوذ ال�سيا�سي للرئي�س يف
طريقه �إىل التال�شي و�شعبيته �إىل ال�ت��ده��ور .وب�ن��اء على نتائج
االنتخابات يف الواليتني ،من املتوقع �أن ي�سيطر اجلمهوريون على

جمل�سي الكونغر�س يف االنتخابات الن�صفية يف العام املقبل ،و�أن
يكونوا قادرين على ا�ستعادة البيت الأبي�ض يف .2024
وهذه النتائج ،م�شكلة للمر�شد علي خامنئي الذي يريد من بايدن
�أن مينع ان�سحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي جمدداً.
تك�سب طهران املليارات من مبيعات النفط والتجارة اخلارجية
الأخ ��رى ب�ع��د رف����ض ب��اي��دن تنفيذ ال�ع��دي��د م��ن ال�ع�ق��وب��ات التي
فر�ضتها الإدارة ال�سابقة.
لكن خامنئي يريد �إنهاء العقوبات مرة واحدة ونهائيا .ولينجح
تخفيف العقوبات بطريقة �شاملة ودائمة ،من ال�ضروري �ضمان
موافقة الغالبيتني يف الكونغر�س ،وم��ن احل��زب�ين ،مب��ا �أن رفع
العقوبات ب�شكل نهائي يتطلب تغيري القانون.
�إذا �أ�صبحت هذه الق�ضية م�س�ألة حزبية كما هي يف الوقت الراهن،

االحتاد الأوروبي ي�صر على اجراءاالنتخابات الليبية يف موعدها ويلويح بالعقوبات
•• عوا�صم-وكاالت

جدد املتحدث با�سم االحتاد الأوروبي لل�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،لوي�س ميغيل بوينو،
تلويح االحت��اد بفر�ض عقوبات على معرقلي
االنتخابات يف ليبيا ،م�شددا على “�أولوية”
�إجراء االنتخابات يف موعدها دي�سمرب املقبل.
وق ��ال ب��وي�ن��و ،يف مقابلة م��ع م��وق��ع “�سكاي
نيوز عربية”� ،إن “االحتاد الأوروب��ي اعتمد
�إط ��ارا قانونيا ي�سمح بفر�ض ع�ق��وب��ات على
الأ�شخا�ص والكيانات التي تعرقل �أو تقو�ض
االنتخابات” ،م�شريا �إىل قرار جمل�س الأمن
الدويل رقم  ”2021“ 2571الذي ي�ؤيد
تلك اخلطوة.
وذ َّكر املتحدث با�سم االحتاد الأوروبي لل�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،أن م�ؤمتر باري�س
ح ��ول ل�ي�ب�ي��ا ال� ��ذي ان �ع �ق��د ال �� �ش �ه��ر اجل ��اري
“�أظهر �أن الأول��وي��ة يف ال��وق��ت ال��راه��ن هي
�إج� ��راء ان�ت�خ��اب��ات رئ��ا��س�ي��ة وب��رمل��ان�ي��ة �ضمن
ج��دول حت��دده اللجنة االنتخابية ابتداء من
 24دي�سمرب».
وت��اب��ع ق��ائ�ًل�اً “نحن ع�ل��ى ا��س�ت�ع��داد لتجنيد
ج�م�ي��ع م ��واردن ��ا مل��راف �ق��ة ل�ي�ب�ي��ا خ�ل�ال هذه
العملية املعقدة” ،م�ضيفا �أن��ه “ال ميكن �أن
يكون حل النزاع الليبي �إال �سيا�سيا ،من خالل
عملية ��ش��ام�ل��ة ميلكها وي �ق��وده��ا الليبيون،
ويعيدون �سيادة ليبيا و�سالمتها الإقليمية».
وح��ول التلويح ب��ورق��ة ال�ع�ق��وب��ات� ،سبق و�أن
�أدخ� ��ل جم�ل����س االحت� ��اد الأوروب� � ��ي يف يونيو
املا�ضي ،تعديال على قراراه ب�ش�أن “الإجراءات
التقييدية يف ليبيا” لي�شمل �أخ��ذ تطورات
الو�ضع احلايل بالبالد.
ويت�ضمن ال�ق��رار فر�ض عقوبات على �أفراد
وهيئات ت�ساهم يف تهديد الأم��ن وال�سالم يف

ليبيا ،ويفتح التعديل الباب لفر�ض عقوبات
على من يقوم بت�صرفات تعرقل االنتخابات.
دعم �سيا�سي ومادي
وعن الدعم ال��ذي يقدمه االحت��اد الأوروبي،
ال ��ذي ي�ع��د االحت ��اد �أك�ب�ر م��ان��ح للم�ساعدات
يف ليبيا ب�ح��وايل  700مليون ي��ورو خالل
� ،2020-2014إىل امل �ف��و� �ض �ي��ة العليا
ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ،ق� ��ال ب��وي �ن��و“ :نحن ندعم
املفو�ضية مب�شروع قيمته  11مليون يورو
يقدم الدعم الفني وبناء ال�ق��درات ،ون�شجع
م�شاركة الن�ساء وال�شباب والفئات ال�ضعيفة».
وبخ�صو�ص الت�أمني� ،أو�ضح امل�س�ؤول الأوروبي
�أن دعم “التكتل” ذو طبيعة �سيا�سية وفنية،
ق��ائ�ًل�اً “ :نحن ع�ل��ى ث�ق��ة م��ن �أن ال�سلطات

الليبية �ستوفر ال��و��س��ائ��ل ال�لازم��ة لت�أمني
العملية االنتخابية».
وفيما يخ�ص تهديدات امليلي�شيات امل�سلحة
غ��رب��ي ل�ي�ب�ي��ا ب�ن���س��ف ال�ع�م�ل�ي��ة االنتخابية
ق��ال“ :من املهم اح�ت�رام االت�ف��اق��ات التي مت
التو�صل �إليها يف م�ؤمتر برلني يف يونيو ب�ش�أن
االنتخابات ووقف �إطالق النار».
الر�صا�ص وال�صناديق االنتخابية
يعد ��ص��وت الر�صا�ص وت��دف��ق الأ�سلحة من
�أب ��رز م�ه��ددات م�سار العملية االنتخابية يف
ليبيا ،ففي تلك الزاوية علق امل�س�ؤول الأوروبي
قائلاً “ :وجود عملية ’�إيريني‘  -قوات بحرية
�أوروب �ي��ة ملنع و��ص��ول ال�سالح �إىل ليبيا  -يف
البحر الأبي�ض املتو�سط ي�ساهم ب�شكل كبري

يف تنفيذ قرار الأمم املتحدة بحظر الأ�سلحة،
ونظرا ال�ستمرار تدفق الأ�سلحة مددنا املهمة
ع��ام�ين ،و’�إيريني‘ م�ستعدة لتعزيز قدرة
خفر ال�سواحل والبحرية الليبية بالتدريب
واملعدات».
ويف ال���س�ي��اق� ،أك ��د ب��وي�ن��و ع�ل��ى دع��م االحتاد
الأوروب��ي للجنة الع�سكرية الليبية امل�شرتكة
( )5+5امل�س�ؤولة عن تنفيذ قرار وقف �إطالق
ال �ن��ار وخ ��روج امل��رت��زق��ة وال �ق��وات الأجنبية،
وتوحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
و�أو�ضح �أن هناك التزاما �سيا�سيا من االحتاد
الأوروبي جتاه التنفيذ امللمو�س خلطة العمل
ال�ت��ي واف �ق��ت عليها ال�ل�ج�ن��ة ،ك�م��ا دع��ا قيادة
حكومة ال��وح��دة الوطنية �إىل �إظ�ه��ار عزمها
القوي على �إر�ساء الأ�س�س لإ�صالح �شامل يف
قطاع الأمن ،مبا يف ذلك بذل جهود حقيقية
لتفكيك امليلي�شيات وتوحيد القوات امل�سلحة
حتت �إ�شراف مدين.
وفيما يخ�ص �أزم��ة املهاجرين� ،أك��د املتحدث
ب��ا��س��م االحت� ��اد الأوروب � � ��ي ل�ل���ش��رق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا� ،أن االحت��اد يدعم بكل قوة
ال�ع��ودة الطوعية و�إع ��ادة ان��دم��اج املهاجرين
يف بلدانهم الأ�صلية و�إع��ادة التوطني للذين
يحتاجون احلماية الدولية».
ف�ف��ي م�ط�ل��ع ال���ش�ه��ر اجل� ��اري ،ك���ش��ف تقرير
�أوروب ��ي ع��ن انتهاكات ع��دة بحق املهاجرين
غ�ي�ر ال �� �ش��رع �ي�ين يف ل �ي �ب �ي��ا ،مت��ار� �س �ه��ا على
وج��ه اخل�صو�ص امليلي�شيات امل�سيطرة على
مع�سكرات اح�ت�ج��از ال�لاج�ئ�ين يف العا�صمة
طرابل�س.
وب�ح���س��ب م�ف��و��ض�ي��ة ال�لاج �ئ�ين ،ف�ق��د ُ�سجل
ل��دي �ه��ا  42.458الج ��ئ وط��ال��ب جل ��وء يف
ليبيا ،فيما ت�ق��ول الأمم املتحدة �إن��ه يوجد
�أكرث من � 669ألف مهاجر.

بريطانيا تدر�س �سحب اجلن�سية من مواطنيها «الدواع�ش» دون �إنذار

•• لندن-وكاالت

ال ي��زال ملف املقاتلني الأج��ان��ب يف
��ص�ف��وف “داع�ش” ،الأك�ث�ر �إرهاقا
للقارة العجوز مع ا�ستمرار ال�ضغوط
الدولية ال�ستعادة مواطنيها الذين
ان�ضموا للتنظيم الإرهابي على مدار
ال�سنوات املا�ضية ومازالوا متواجدين
مبخيمات يف �سوريا والعراق.
ودف � �ع� ��ت ت� �ل ��ك ال� ��� �ض� �غ ��وط ال� � ��دول
الأوروب �ي ��ة ويف مقدمتها بريطانيا
للبحث ع��ن �سبل للتعامل م��ع هذا
امللف يف �إطار ت�شريع لوائح وقوانني
ج ��دي ��دة حت �ف��ظ �أم� �ن� �ه ��ا القومي،
نظرا ملخاوف تتعلق بعودة املقاتلني
الأجانب لأوطانهم.
ويف ��س�ي��اق ه��ذه ال �ت �ح��رك��ات� ،أعلنت
احلكومة الربيطانية م�ؤخرا تقدمي
م�شروع قانون لإدخ��ال حتديث على
ق��ان��ون �سابق مينح وزارة الداخلية
�صالحية �سحب اجلن�سية م��ن مثل
ه�ؤالء املقاتلني دون �سابق �إنذار.
وواج � � ��ه امل� �ق�ت�رح ان� �ت� �ق ��ادات الذع ��ة
•• الهاي�-أ ف ب

حت��ول��ت ت�ظ��اه��رات معار�ضة لقيود
مكافحة كوفيد م�ساء �أم�س الأول
ال�سبت يف هولندا �إىل �أعمال �شغب
لليلة الثانية ،خ�صو�صا يف الهاي
حيث �أ��ص�ي��ب ع��دد م��ن ال�شرطيني
يف ا�شتباكات مع متظاهرين ،غداة
�أع �م ��ال ع�ن��ف يف روت� � ��ردام (جنوب
غرب).
يف الهاي التي ت�ضم مقر احلكومة
ال �ه ��ول �ن ��دي ��ة ،ا� �ش �ت �ب��ك �شرطيون
ي��رت��دون ب��زات مكافحة ال�شغب مع
جمموعات من املتظاهرين الذين
�أل � �ق ��وا ح� �ج ��ارة و�أ�� �ش� �ي ��اء خمتلفة
عليهم يف �أح ��د الأح �ي��اء ال�شعبية.
وا�ستخدمت ال�شرطة خراطيم املياه
لإط �ف��اء ال �ن�يران ال�ت��ي �أُ��ض��رم��ت يف
دراجات هوائية عند تقاطع مزدحم.
وقد �أ�صيب خم�سة �شرطيني واع ُتقِل
�سبعة �أ�شخا�ص على الأقل.
كما اندلعت �أعمال عنف يف مدينة
�أورك الربوت�ستانتية ال�صغرية يف
و��س��ط ال �ب�لاد ،ويف م�ن��اط��ق ع��دة يف
مقاطعة ليمبورغ (جنوب).
و�أو ِق َفت مباراتان لكرة القدم �أي�ضا
ل��دق��ائ��ق ع ��دة يف �أل �ك �م��ار (غ ��رب)
و�أمليلو (��ش��رق) م��ن قبل امل�شجعني
امل �ح �ب �ط�ين م ��ن الإج� � � � ��راءات التي
فر�ضت يف �إط��ار كبح كوفيد ،ح�سب
ما �أفادت و�سائل �إعالم حملية.
م�ساء اجلمعة ،حتولت تظاهرة �إىل
�أع�م��ال �شغب يف و�سط روت ��ردام ،ما

داخ��ل بريطانيا ،حيث و�صف بع�ض
احل�ق��وق�ي�ين وال�ق��ان��ون�ي�ين اخلطوة
بـ”االنتهاك ال�صارخ” حلقوق
الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يخ�ضعون لهذا
ال� �ق ��ان ��ون م ��ن ج ��ان ��ب ،وت��و� �س �ع��ا يف
�صالحيات الداخلية الربيطانية من
جانب �آخر.
وزادت املخاوف يف الداخل الربيطاين
جتاه الن�ص ،خا�صة و�أن البند املقرتح
ت�ع��دي�ل��ه ي��زي��ل مت��ام��ا احل ��اج ��ة �إىل
�إخطار املواطنني ب�شكل كامل� ،إ�ضافة
�إىل �إتاحة تطبيقه ب�أثر رجعي على
جميع احل ��االت ال�ت��ي ينطبق عليها
ال�ق��ان��ون ومت جت��ري��ده��ا بالفعل من
اجلن�سية يف وقت �سابق دون �إ�شعار.
ويف امل � �ق� ��اب� ��ل �أك � � � � ��دت ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ال�بري�ط��ان�ي��ة �أن جت��ري��د ال�شخ�ص
م��ن اجلن�سية ح��ق لل�سلطات تنفذه
�ضد من ي�شكل تهديدا على البالد،
م�شددة على �أن اجلن�سية الربيطانية
لي�ست حقا �أ�صيال بل امتياز.
وي�ع��ود ق��ان��ون جت��ري��د اجلن�سية من
ال�ب�ري �ط��ان �ي�ي�ن �إىل ع� ��ام ،2005

ح �ي��ث م �ن �ح��ت ال �� �س �ل �ط��ة للداخلية
الربيطانية لتجريد املواطنني الذين
ثبت تورطهم يف عمليات �إرهابية من
اجلن�سية عقب وقوع تفجريات لندن
يف ال�ع��ام نف�سه ،وت��دري�ج�ي��ا تو�سعت
احل�ك��وم��ة يف ا��س�ت�خ��دام ال �ق��ان��ون ما
بني عامي  2010و ،2014و�أ�صبح
�إ� �ش �ع��ار ال�شخ�ص ب�سحب اجلن�سية
عرب و�ضع ن�سخة يف ملفه ال�شخ�صي
يف حال تواجده مبكان غري معلوم.
و�شهد العامان املا�ضيان حاالت �سحب
اجل�ن���س�ي��ة م��ن م�ق��ات�ل�ين ومقاتالت
بريطانيني التحقوا ب�صفوف تنظيم
“داع�ش” ،حيث علمت �أحد املقاتالت
ال�بري�ط��ان�ي��ات يف ��ص�ف��وف التنظيم
متواجدة مبخيم روج �شمال �شرقي
�سوريا العام املا�ضي بتجريدها من
اجل�ن���س�ي��ة دون ��س��اب��ق �إن � ��ذار لتعذر
ال �� �س �ل �ط��ات ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة �إبالغها
بالأمر منذ عام.
فمنذ ع��ام  2014جل ��أت بريطانيا
�إىل ت �ل��ك اخل �ط��وة خ��وف��ا م��ن ن�شر
�إي ��دل ��وج �ي ��ة م �ت �ط��رف��ة يف املجتمع

الربيطاين حال عوده املقاتلني مرة
�أخ��رى ،حيث �أ�سقطت اجلن�سية عن
� 21شخ�صا يف عام  ،2018و104
�آخ��ري��ن يف ع��ام  ،2017ون�ح��و 23
�شخ�صا ب�ين ع��ام��ي  2014وحتى
.2016
كما �أ�صدر الق�ضاء الربيطاين قرارا
ب �ح��ق ف �ت��اة ت��دع��ى ��ش��ام�ي�م��ا بيجوم
ان���ض�م��ت ل��داع ����ش م �ن��ذ � 4سنوات،
مب�ن�ع�ه��ا م��ن دخ ��ول ال �ب�ل�اد و�سحب
اجل�ن���س�ي��ة م�ن�ه��ا ب�ت�ه�م��ة االن�ضمام
لتنظيم �إرهابي ،وا�ستندت الداخلية
الربيطانية يف قرارها ب�ش�أن جتريد
ب �ي �ج��وم م ��ن اجل�ن���س�ي��ة �إىل حملها
جن�سية بنغالدي�ش �أي�ضا.
وت�شابهت ق�صة بيجوم مع الربيطاين
جاك لت�س ،والذي يحمل اجلن�سيتني
ال�بري�ط��ان�ي��ة وال �ك �ن��دي��ة ،و�أ�سقطت
ل �ن ��دن ع �ن��ه اجل �ن �� �س �ي��ة ل �ت��ورط��ه يف
القتال مع داع�ش ب�سوريا.
ويرى مدير املركز الأوروبي لدرا�سات
م�ك��اف�ح��ة الإره � ��اب واال�ستخبارات،
ج��ا� �س��م حم �م��د� ،أن الأ� �س �ب��اب التي

دف� �ع ��ت ب��ري �ط��ان �ي��ا الت� �خ ��اذ خطوة
تعديل قانون �سحب اجلن�سية ،جاءت
نتيجة االنتقادات املوجهة �ضدها يف
ملف حقوق الإن�سان ب�ش�أن املقاتلني
الأج ��ان ��ب ،ن�ظ��را لأن ن��زع اجلن�سية
ي �ت �ع��ار���ض م��ع ال��د� �س �ت��ور والق�ضاء
الربيطاين.
و�أو��ض��ح حممد يف ت�صريحات ملوقع
“�سكاي نيوز عربية”� ،أن القانون ال
يتيح �أن يكون ال�شخ�ص دون جن�سية،
�أو ي�ج��رد م��ن جن�سيته �إال يف حالة
مزدوجي اجلن�سية.
ورغ��م ت�أكيد بريطانيا ال��دائ��م على
م���س��ان��دة م��واط�ن�ي�ه��ا امل�ح�ت�ج��زي��ن يف
م�ع��اق��ل تنظيم “داع�ش” ال�سابقة
ح �ي ��ث ع � ��اد م �ن �ه��م ح � � ��وايل  40يف
امل�ئ��ة م��ن امل�ق��ات�ل�ين� ،إال �أن منظمات
بريطانية غري حكومية �أ��ش��ارت �إىل
وج � ��ود  25ب��ري �ط��ان �ي��ا ون �ح ��و 34
طفال مبخيمات يف �سوريا ،موجهة
لل�سلطات الربيطانية تهم التخلي
عنهم بعد رف�ضها ا�ستقبال عائالت
وحرمان مواطنيها من اجلن�سية.

ليلة ثانية من �أعمال ال�شغب يف هولندا
�أدى �إىل �إ�صابة ثالثة متظاهرين
ب� �ن�ي�ران ال �� �ش��رط��ة واع� �ت� �ق ��ال 51
�شخ�صا .و�أع ��ادت هولندا الأ�سبوع
ال � �ف ��ائ ��ت ف� ��ر�� ��ض �إغ � �ل� ��اق جزئي
للتعامل مع تف�شي ح��االت كوفيد-
 ،19وات � �خ � ��ذت جم �م ��وع ��ة قيود
�صحية ت��ؤث��ر خ�صو�صا على قطاع
امل �ط��اع��م ال ��ذي ب ��ات ي�ت��وج��ب عليه

�إنهاء �أعماله بحلول الثامنة م�ساء.
وت�سعى احلكومة الآن �إىل منع غري
امللقحني من دخول بع�ض الأماكن،
خ���ص��و��ص��ا احل ��ان ��ات وامل �ط��اع��م ،يف
حم��اول��ة ل��وق��ف م��وج��ة الإ�صابات،
يف وقت �سجلت البالد �أكرث من 21
�ألف حالة جديدة بكوفيد اجلمعة.
وق��ال ف�يردي يلماز �صاحب مطعم

بيتزا يف الهاي لوكالة فران�س بر�س
�إن “النا�س يحتجون على الإغالق”
وع�ل��ى ال���س�م��اح ح���ص��را للمطعمني
واملتعافني من كوفيد بدخول بع�ض
الأماكن العامة.
و�أ��ض��اف “�إنهم غا�ضبون” ،متهما
عنا�صر ال�شرطة بجر �أ�شخا�ص عدة
�إىل خ��ارج حمله ،وك�سر زج��اج بابه

الأم��ام��ي وب���ض��رب��ه ع�ل��ى ي��ده “بال
��س�ب��ب» .و�أوق �ف��ت ال���ش��رط��ة الكثري
من الأ�شخا�ص يف حي �شيلدرزفيك
ال �� �ش �ع �ب��ي يف اله � ��اي ح �ي��ث �شاهد
�صحافيون يف وك��ال��ة فران�س بر�س
�شرطيني مبالب�س مدنية ي�سحبون
ام� � ��ر�أة م ��ن داخ� ��ل � �س �ي��ارة .وقالت
��ش��رط��ة اله ��اي يف ب �ي��ان �إن خم�سة

ف�سيكون جناحها مت�أرجحاً بني مد وج��زر الرتباطه باحلظوظ
ال�سيا�سية للحزبني.
� �س �ي �� �س��اف��ر ف ��ري ��ق ب ��اي ��دن ال��دي �ب �ل��وم��ا� �س��ي �إىل ف �ي �ي �ن��ا يف 29
ن��وف�م�بر(ت���ش��ري��ن ال �ث��اين) لعقد اج�ت�م��اع م��ع ممثلي الأط ��راف
املن�ضوية يف االتفاق النووي� .أتى �إعالن هذا االجتماع عقب �إ�صدار
قادة فرن�سا ،و�أملانيا ،واململكة املتحدةن والواليات املتحدة تعهداً
ب�أن “عودة �إيران �إىل خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة �ستوفر رفعاً
للعقوبات مع �آثار طويلة املدى على النمو االقت�صادي لإيران».
ي ��درك ب��اي��دن م��ا ال ��ذي ي��ري��ده الإي��ران �ي��ون ،وه��و م�صمم على
�إعطائهم �إي��اه .لكن الإدارة ال ت�ستطيع �ضمان �أن يكون تخفيف
العقوبات طويل املدى دون االتفاق مع اجلمهوريني ،واحل�صول
على � 67صوتاً يف جمل�س ال�شيوخ للم�صادقة عليه.
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نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

عودة ترامب عام ... 2024؟
•• جوزيف فاكال

ه��ل ا�شتقتم ل��دون��ال��د ت��رام��ب؟ ا��س�ت�ع��دوا ،لأن
قو�سه مل ولن يغلق ب�سرعة.
�أراد الن�شطاء الدميقراطيون ال��ذي��ن اختاروا
ب��اي��دن كمر�شح ل�ه��م ق�ط��ع ال�ط��ري��ق �أم ��ام بريين
��س��ان��درز ،لأن ه��ذا الأخ�ي�ر على الي�سار ج��دا وال
يجب �أن يُنتخب.
ويدرك الأمريكيون الذين دعموا بايدن �أنهم مل
ي�صوتوا ل�صالح هرم فكري و�سيا�سي.
لقد كانوا يتوقون �إىل ع��ودة الهدوء� ،إىل حياة
طبيعية� ،إىل احلياء والأدب.
�إرباك
ب��اخ �ت �� �ص��ار ،ك��ان��ت االن� �ت� �ظ ��ارات ب �� �ش ��أن بايدن
متوا�ضعة.
لكن حتى تلك االنتظارات ،خاب الأمل فيها.
ال ُي�ظ�ه��ر ال��رج��ل ع�لام��ات �شيخوخة وا�ضحة
ف �ح �� �س��ب ،ب� ��ل ي� ��� �س ��ود الإرب � � � � ��اك واجل� � � ��دل بني
الدميقراطيني.
ل�ق��د �أره� ��ق كوفيد 19-ال �� �س �ك��ان ...وي�سجل
الت�ضخم ع ��ودت ��ه ...وان�ت���ش��رت الأ��س�ل�ح��ة يف كل
مكان.
ه��ل م��ن املبالغة �أن نطلب م��ن احل��زب احلاكم
الرتكيز على ما يهم النا�س العاديني؟
على ما يبدو نعم.
ت��وج��د �أق�ل�ي��ة ��ص��اخ�ب��ة “ووك” داخ ��ل احلزب
الدميقراطي تر ّكز اهتمامها على �إزال��ة متاثيل
�أبراهام لنكولن وحذف ميزانية ال�شرطة.
وتبدو انتخابات التجديد الن�صفي العام املقبل
�سيئة بالن�سبة للدميقراطيني.
ه� ��ذا ل �ي ����س ب ��دع ��ة ،ل �ك��ن خ �� �س ��ارة الأغلبية
الدميقراطية يف جمل�س ال�ن��واب �ستعيق �أجندة
بايدن متامًا.
والأ�سو�أ من ذلك� ،أن التغيريات الدميوغرافية
اجلارية ال تب�شر باخلري للدميقراطيني.
ف�ع�ل��ى م��ر ال �ع �� �ص��ور ،ي �خ �� �س��رون دع ��م املناطق
الريفية ،ويك�سبون دعم املدن الكربى.
وتكمن امل�شكلة يف �أن جمهور الناخبني املركز يف
املدن التي يفوزون فيها ب�أغلبية �ساحقة ،مينحهم

عددًا قلي ً
ال من املقاعد.
الت�صويت اجلمهوري �أقل على امل�ستوى الوطني،
لكنه يتم توزيعه بطريقة تزيد من عدد املقاعد.
وعلى نحو متزايد ،الناخبون احلا�صلون على
�شهادة جامعية هم من الدميقراطيني ،والناخبني
ال ��ذي ��ن ال �� �ش� �ه ��ادة ج��ام �ع �ي��ة ل �ه��م م ��ن ن�صيب
اجلمهوريني .ومع ذلك ،يوجد ،و�سيظل ،العدد
الأكرب من غري اخلريجني.
لطاملا اعتقد الدميقراطيون �أن الأقليات العرقية
املتدنية التعليم ميكن �أن تعو�ض عن ذلك.
ل�ك��ن ال�لات�ي�ن��و���س غ�ير املتعلمني حت��ول��وا �إىل
ترامب بن�سب مذهلة عام .2020
يف الأثناء� ،أ�صبح احلزب اجلمهوري حتت قب�ضة
ترامب �أكرث من �أي وقت م�ضى.
�إنه ال ي�سيطر فقط على اجلهاز ،لكن الناخبني
اجل �م �ه��وري�ين ال ي �ظ �ه��رون �أي ع�لام��ة رغ �ب��ة يف
االبتعاد عنه ...بل العك�س متاما.
لقد �أظهر ا�ستطالع للر�أي �أجرته كلية ماري�ست
م�ؤخ ًرا لـ “الإذاعة الوطنية العامة وخدمة البث
العام” ،م��دى اب �ت�لاع املتعاطفني اجلمهوريني
لهذيانه.
يقول اثنان من كل ثالثة جمهوريني� ،إن ثقتهم
�ضئيلة �أو معدومة يف �أن االنتخابات كانت نزيهة.
ويعتقد ث�لاث��ة م��ن ك��ل �أرب �ع��ة ج�م�ه��وري�ين� ،أن
ت��رام��ب ك��ان حمقّا يف الطعن يف نتائج انتخابات
.2020
وي�ق��ول واح��د فقط م��ن ك��ل ثالثة جمهوريني
�إنهم �سيثقون بنتائج عام ( 2024مقارنة بـ 82
باملائة من الناخبني الدميقراطيني).
تخ ّيلوا...
كل هذا ير�سم �سيناريو ميكن تلخي�صه كالتايل:
مر�شحا،
حري�صا على �أن ي�ك��ون
ي�ب��دو ت��رام��ب
ً
ً
وم��ن ال�صعب معرفة �أي جمهوري ميكنه انتزاع
الرت�شيح منه.
�إذا فاز� ،سرييد االنتقام.
و�إذا خ�سر �سي�صرخ بالتزوير وي�صدقه غالبية
ناخبيه.
وتخ ّيلوا...

ترجمة خرية ال�شيباين

* �أ�ستاذ يف مدر�سة الدرا�سات العليا التجارية مونرتيال حيث يقوم بتدري�س علم
االجتماع والإدارة .من م�ؤلفاته“ :تراجع الفيدرالية الكندية” ،و”من على حق؟ ر�سائل
عن م�ستقبل كيبيك” ،و”الإرادة ال�سيا�سية وال�سلطة الطبية ...والدة الت�أمني ال�صحي يف
كيبيك والواليات املتحدة” ،و”عام يف �إ�سبانيا” .كما كتب دليلاً تعليم ًيا بعنوان “مقدمة
اجتماعية تاريخية �إىل كيبيك االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية».
�شرطيني �أ�صيبواُ ،نقل �أحدهم �إىل
امل�ست�شفى ب�سبب �إ�صابته بارجتاج
يف امل��خ ،فيما �أ�صيب اثنان ب�أ�ضرار
يف ال���س�م��ع ج ��راء ��ض�ج�ي��ج الألعاب
النارية .و�أ�ضافت ال�شرطة �أن �سيارة
�إ�سعاف كانت تقل مري�ضا حُ ّطمت
نافذتها ب�سبب ر�شق احلجارة.
وك��ان��ت ال �ت �ظ��اه��رات ب� ��د�أت ال�سبت
بهدوء يف م��دن ع��دة يف البالد مثل
�أم �� �س�تردام وب��ري��دا (ج �ن��وب) حيث
��س��ار �أل��ف �شخ�ص يحملون الفتات
كتب عليها “ال للإغالق».
و�أ�شار �صحايف يف فران�س بر�س �إىل
�أن التظاهرة يف بريدا اتخذت طابعا
احتفاليا� ،إذ كان امل�شاركون يرق�صون
بوجود من�سقي �أغان.
وقال جو�ست ايرا�س �أحد املنظمني
ل�ف��ران����س ب��ر���س “النا�س يريدون
ال�ع�ي����ش ( )...ول �ه��ذا ن�ح��ن هنا”.
�أ�ضاف “ل�سنا مثريي ال�شغب .نحن
ه�ن��ا يف �سالم” ،ن��ائ�ي��ا بنف�سه عن
الفو�ضى التي اندلعت خالل الليلة
ال�سابقة يف روتردام.
وو�صف رئي�س بلدية روتردام �أحمد
�أب��و ط��ال��ب م��ا ح�صل اجلمعة ب�أنه
“موجة من العنف».
وق ��ال ��ت ال �� �ش��رط��ة ال �ه��ول �ن��دي��ة �إن
“ثالثة م � ��ن م � �ث�ي��ري ال�شغب
�أ�صيبوا بالر�صا�ص وال ي��زال��ون يف
امل�ست�شفى” ،م�ضيفة �أن حتقيقا
� �س �ي �ج��رى مل� �ع ��رف ��ة م� ��ا �إذا كانت
ج ��روح� �ه ��م ن��اج �م��ة ع ��ن ر�صا�ص
ال�شرطة.

ت�شيلي يف �أكرث انتخابات رئا�سية �إثارة لالنق�سام

•• �سانتياجو-رويرتز

ي�صوت الناخبون يف ت�شيلي فيما يعترب على نطاق وا�سع �أكرث انتخابات رئا�سية �إثارة
لالنق�سام يف البالد منذ عودتها �إىل الدميقراطية عام  ،1990والتي يتناف�س فيها
ع�ضو مييني �سابق يف الكوجنر�س مع مر�شح ي�ساري دعم االحتجاجات احلا�شدة يف
ال�شوارع .وتعهد املر�شح اليميني خو�سيه �أنطونيو كا�ست ،وهو كاثوليكي يبلغ من
العمر  55عاما و�أب لت�سعة �أبناء ،مبكافحة اجلرمية و�أ�شاد “بالإرث االقت�صادي”
الليربايل للديكتاتور ال�سابق �أوج�ستو بينو�شيه� .أم��ا املر�شح الي�ساري جابرييل
بوريك فهو ع�ضو يف الربملان يبلغ من العمر  35عاما قاد احتجاجات الطالب
يف عام  2011للمطالبة بتطوير النظام التعليمي يف ت�شيلي ،فقد تعهد ب�إلغاء
من��وذج عدم تدخل الدولة يف االقت�صاد ،مع تعزيز حماية البيئة وحقوق ال�سكان
الأ�صليني .وب�شكل ع��ام ميثل بوريك �شريحة كبرية من ال�سيا�سيني املحافظني
واملنتمني لتيار الو�سط الذين هيمنوا على امل�شهد ال�سيا�س يف ت�شيلي لعقود .وقالت
�ساندرا �أ�ستورجا وهي ربة منزل ت�سكن �سانتياجو “�صوتي لبوريك لأنه �شاب ،يحبذ
�إعطاء فر�صة للأجيال اجلديدة» .وت�أتي االنتخابات بعد عامني من االحتجاجات
كبرية �شابها العنف يف بع�ض الأحيان للمطالبة بتح�سني ظروف املعي�شة.
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رغم قتله متظاهرين ..الق�ضاء الأمريكي يربئ كايل ريتنهاو�س
•• وا�شنطن-وكاالت

ُب � ّرئ ال���ش��اب الأم��ري�ك��ي ك��اي��ل ريتنهاو�س ال��ذي قتل بالر�صا�ص �شخ�صني
على هام�ش احتجاجات مناه�ضة للعن�صرية العام  2020يف كينو�شا ،يف
ختام ق�ضية ك�شفت االنق�سامات يف الواليات املتحدة ب�ش�أن الأ�سلحة النارية
وحركة “حياة ال�سود مهمة» .وقد �أعلن اثنا ع�شر حملفاً يف حمكمة بوالية
وي�سكن�سن يف اليوم الرابع من املداوالت �أن ريتنهاو�س “غري مذنب” يف التهم
اخلم�س املوجهة �إليه .و�شدد ال�شاب الأبي�ض البالغ  18عاماً وك��ان يواجه
عقوبة ال�سجن مدى احلياة ،خالل حماكمته على �أنه كان يف دفاع م�شروع عن
النف�س .وعند تالوة احلكم �أجه�ش بالبكاء قبل مغادرة قاعة املحكمة ب�سرعة.
ويف اخل��ارج� ،أطلق منا�صروه �صيحات الفرح .وقال الرئي�س الدميوقراطي

10

جو بايدن �إنه “قلق وغا�ضب” ،لكنه دعا الأمريكيني يف بيان �إىل احرتام قرار
هيئة املحلفني .وقال�“ :أدعو اجلميع للتعبري عن �آرائهم �سلمياً مع احرتام
القانون»� .أما الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب الذي �سبق له �أن دافع علناً عن
ريتنهاو�س بعد ح�صول الوقائع ،فقد كرر م�ساء اجلمعة التعبري عن دعمه
له.
وقال ترامب يف بيان �صادر عن املتحدث با�سمه “تهانينا لإعالن براءة كايل
ريتنهاو�س» .ولتجنب ح�صول جتمعات حمتملة ،طلب حاكم والية وي�سكن�سن
توين �إيفرز من  500جندي من احلر�س الوطني اال�ستعداد للتدخل .وقال
بايدن �إنه عر�ض تقدمي الدعم عرب ن�شر قوات فدرالية.
�أم��ام املحكمة ،عبرّ عدد قليل فقط من النا�س عن �أ�سفهم للقرار ،هاتفني
“مذنب ،مذنب ،النظام مذنب ج��داً» .وق��ال العامل وي��ل دي��از ( 44عاماً)
لوكالة فران�س بر�س “�إنه يوم حزين للواليات املتحدة» .يف � 23أغ�سط�س

(�آب)  ،2020عندما كانت الواليات املتحدة ت�شهد تظاهرات �ضخمة �ضد
العن�صرية وعنف ال�شرطة� ،سجلت ا�ضطرابات كبرية يف هذه املدينة الواقعة
يف منطقة البحريات العظمى بعد هجوم ا�ستهدف مواطناً �أمريكياً �أ�سود.
يف ذلك الوقت ،كان كايل ريتنهاو�س يبلغ من العمر  17عاماً وقد جهز نف�سه
ببندقية ن�صف �آلية من طراز �إيه�-آر  15وان�ضم �إىل جماعات م�سلحة جاءت
“حلماية” املتاجر و�أطلق النار يف ظروف غام�ضة فقتل رجلني وجرح ثالثاً.
وق��ال خ�لال حماكمته وه��و يبكي “مل ارتكب خط�أ ،لقد دافعت عن نف�سي
فقط” ،م�ؤكداً �أنه �أطلق النار بعدما طارده ه�ؤالء الرجال الثالثة وهاجموه،
وجميعهم من البي�ض مثله .ورد املدعي العام توما�س بينجر �أن املتهم “�سعى
�إىل الإثارة” و”و�ضع نف�سه طواعية وع��ن ق�صد يف موقف خطر» .خالل
املحاكمة التي ا�ستمرت �أ�سبوعني ،مثل كايل ريتنهاو�س �أمام املحكمة طليقاً
بعدما دف��ع �أن�صاره كفالة قدرها مليونا دوالر .وا�ستحال ال�شاب رم��زاً يف

بع�ض الأو�ساط اليمينية التي تعترب �أن التظاهرات التي ُنظمت حتت راية
“حياة ال�سود مهمة” يقف وراءه��ا “فو�ضويون» .وو�صفته و�سائل الإعالم
املحافظة املت�شددة بانتظام ب�أنه “بطل” و”وطني” .ورحب عدد من النواب
اجلمهوريني اجلمعة بتربئته .وكتب ال�سناتور رون جون�سون على تويرت
“حتققت العدالة».
يف املقابل يرى م�ؤيدو �ضبط ا�ستخدام الأ�سلحة النارية �أن ريتنهاو�س يج�سد
التجاوزات يف حق الدفاع عن النف�س .وقالت �شانون وات�س ،م�ؤ�س�سة جمموعة
“الأمهات يطالنب بالتحرك”�“ ،أن يتمكن مراهق من �إط�لاق النار على
ثالثة �أ�شخا�ص ،وقتل اثنني ،من دون �أي عواقب جنائية ،هو �إنكار للعدالة».
و�أ� �ض��اف��ت “هذه ه��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�ت��ي �أن���ش��أت�ه��ا اجلمعية الوطنية
للبنادق” ،يف �إ��ش��ارة منها �إىل اللوبي ال�ق��وي املنا�ضل م��ن �أج��ل احل��ق غري
املحدود يف حمل الأ�سلحة.

•• الفجر -كليمان دانيز
–ترجمة خرية ال�شيباين
ي��ه��دد زع��ي��م ���ص��رب البو�سنة
ب��االن��ف�����ص��ال خم��اط��را ب���إح��داث
ا�ضطراب باملنطقة ...يف الظل
فالدميري بوتني.
يف � 22أكتوبر ،دوى �إطالق نار يف
منتجع ياهورينا البو�سني للتزلج،
حيث اجتاحته عربات مدرعة
وطائرتا هليكوبرت وكوماندو�س
م��������زودة ع���ن���ا����ص���ره ب���ب���ن���ادق
هجومية ...ما يوقظ ذكريات يف
غاية ال�سوء.
ف �ع �ل��ى ت �ل��ك امل��رت �ف �ع��ات ،ق�صف
اجل � �ي � ��� ��ش ال � �� � �ص� ��رب� ��ي ل ��رات� �ك ��و
م�لادي �ت ����ش“ ،جزّار البلقان”،
�سراييفو بال ه��وادة بني 1992
و ،1996يف ح�صار �أودى بحياة
�أكرث من � 5آالف مدين.
ر� �س �م �ي �اً ،ك ��ان ت��دري � ًب��ا ب�سيطاً
ل���ش��رط��ة � �ص��رب ال �ب��و� �س �ن��ة .ومع
ذل� ��ك ،مي �ك��ن ال�ت���ش�ك�ي��ك يف هذه
الرواية:
هذا اال�ستعرا�ض للقوة ،ي�أتي بعد
�إع�ل�ان زع�ي��م اجل��ال�ي��ة ال�صربية
البو�سنية ،م�ي�ل��وراد دودي ��ك ،عن
�إع� � ��ادة ت���ش�ك�ي��ل ج�ي���ش��ه ال� ��ذي مت
تفكيكه ع��ام  1995يف غ�ضون
“ب�ضعة �أ�شهر” ،وب �ع��د �أ�سبوع
من تهديده با�ستخدام القوة ملنح
احلكم الذاتي الكامل جلمهورية
ال�ب��و��س�ن��ة ال���ص��رب�ي��ة (جمهورية
� �ص��رب �� �س �ك��ا)� ،أح � ��د ال �ك �ي��ان�ي�ن يف
البو�سنة وال�ه��ر��س��ك� ،إىل جانب
االحتاد الكرواتي امل�سلم.
ب�ع��د �ستة وع���ش��ري��ن ع��ا ًم��ا من
ان �ت �ه��اء ال �� �ص��راع ال �ع��رق��ي ،الذي
خ�ل��ف م��ا ي �ق��رب م��ن � 100ألف
ق �ت �ي��ل ،ال �ب��و� �س �ن��ة ،وه ��ي يف قلب
القارة الأوروبية ،تبدو اليوم �أقرب
ما يكون للعودة �إىل مر ّبع العنف،
ان مل نقل احلرب الأهلية.
مك ّلف ب�ضمان االمتثال التفاق
دايتون لل�سالم� ،أكد املمثل الدويل
ال���س��ام��ي ،كري�ستيان �شميت� ،إن
البو�سنة تتع ّر�ض “لأكرب تهديد

القومي ال�صربي ميلوراد دوديك  ،الرئي�س امل�شارك للبو�سنة والهر�سك

يعتربها بلدا م�ستحيال ،ال ي�ستطيع البقاء

فالدميري بوتني وميلوراد دوديك لقاءات دورية

مفجر البو�سنة والهر�سك!...
البلقان :ميلوراد دوديكّ ،

تقوم ا�سرتاتيجية الزعيم ال�صربي على رف�ض امل�ؤ�س�سات امل�شرتكة بني الكيانني البو�سنيني
االحتاد الأوروبي املنق�سم لن يوقف دوديك ،والأمل يف ال�ضامن التفاقيات دايتون ،الواليات املتحدة

وجودي يف فرتة ما بعد احلرب”.
وبالن�سبة ل�ه��ذا ال��وزي��ر الأمل ��اين
ال�سابق ،ف��إن ال�شخ�ص الرئي�سي
امل�س�ؤول عن هذا االرتفاع يف درجة
احل� � ��رارة ،ه��و م �ي �ل��وراد دودي� ��ك،
الذي يتهمه بـ “تعري�ض ال�سالم
للخطر».
مت ان � �ت � �خ� ��اب ه� � ��ذا ال� �ق ��وم ��ي
امل �ت �ط��رف 62 ،ع��ا ًم��ا ،ذو البنية
اجل�سدية املهيبة ( 1.90م ً
رتا،
�أك�ث�ر م��ن  100ك�ي�ل��وغ��رام) عام
 2018ل �ل��رئ��ا� �س��ة اجلماعية
للبو�سنة والهر�سك -مع كرواتي
وبو�سني.
لكنه مل يتوقف �أب� �دًا ع��ن �إدانة
وج � ��ود ه� ��ذا “الوح�ش” :دول ��ة
ط ��وره ��ا ال� �غ ��رب ل �ت��وح �ي��د ثالث
جم�ت�م�ع��ات ،م��ن وج�ه��ة ن �ظ��ره ،ال
ميكنها العي�ش م ًعا“ .من وجهة
نظره� ،إنها دول��ة م�ستحيلة ،غري
ق��ادرة على البقاء ،وه��و م��ا يريد
�إث� �ب ��ات ��ه م ��ن خ �ل�ال �سيا�سته”،

يف «معركته» ،ي�ستمد دوديك ت�صميمه من االعتماد على دعم مو�سكو وبلغراد
تو�ضح تانيا توبيك� ،أ�ستاذة العلوم
ال�سيا�سية.
منذ خم�سة ع�شر عا ًما ،كان رجل
الأعمال ال�سابق هذا ،يلقي خطبا
انف�صالية .وم�ستقبال� ،سيم ّر اىل
ال �ف �ع��ل .ا� �س�ترات �ي �ج �ي �ت��ه؟ رف�ض
امل�ؤ�س�سات امل�شرتكة بني الكيانني
ال �ب��و� �س �ن �ي�ي�ن ،م� �ث ��ل ال�سلطات
ال�ضريبية ،وال�سلطة الق�ضائية،
وب��ال �ت��ايل ،ق��وة م�سلحة متعددة
الأعراق.
وهذه مت ّثل الكثري من البدع يف
عينيه�“ ،سنطعن يف ك��ل هذا”،
ي �ك��رر م � ��را ًرا وت� �ك ��را ًرا .وق ��د بد�أ
ب ��رمل ��ان ج �م �ه��وري��ة ��ص��رب���س�ك��ا يف
مت��ري��ر ق��وان�ين يف ه��ذا االجت ��اه،
م��ع �إن �� �ش��اء وك��ال��ة ادوي� ��ة ل�صرب

ال�ب��و��س�ن��ة ف �ق ��ط ...خ �ط��وة �أوىل
نحو االنف�صال.
يف جذر هذا الغليان االنف�صايل،
ال �ق��رار ال ��ذي ات �خ��ذه النم�ساوي
فالنتني �إن��زك��و� ،سلف كري�ستيان
�شميدت ،يف يوليو ،بحظر �إنكار
الإبادة اجلماعية يف �سريربينيت�شا
�أكرث من  8االف رجل ومراهقبو�سنيُ ،قتلوا يف يوليو 1995
ع �ل��ى ي ��د اجل� �ن ��رال مالديت�ش.
جم ��زرة ك�ب�رى ي�ن�ك��ره��ا دودي ��ك،
وا� �ص �ف��ا �إي��اه��ا ب �ـ “الأ�سطورة”،
مثله مثل كل الطبقة ال�سيا�سية
يف ج�م�ه��وري��ة �صرب�سكا تقري ًبا.
وردا على ذلك ،قرر ممثلو �صربيا
م �ق��اط �ع��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ات املركزية
للبو�سنة والهر�سك.

يف “معركته” ،ي�ستمد
م �ي �ل��وراد دودي � ��ك ت���ص�م�ي�م��ه من
ا��س�ت�ط��اع�ت��ه االع �ت �م��اد ع�ل��ى دعم
مو�سكو وبلغراد ،اللذين يجعالن
م ��ن ج �م �ه��وري��ة ��ص��رب���س�ك��ا ر�أ� ��س
ج�سرهما يف البو�سنة والهر�سك.
“لوال دعمهما ملا كان ليبد�أ عملية
االن �ف �� �ص��ال هذه” ،ي ��رى �سمري
ب �ي �ه��اري��ك ال� �ب ��اح ��ث يف منتدى
البلقان.
هل ي�ستطيع حلفا�ؤه �إر�سال قوات
ل��ه؟ ي�ستقبله ف�لادمي�ير بوتني
بانتظام� ،أ��ش��ار دودي��ك �إىل ذلك،
م�ؤكداً �أن “الأ�صدقاء” قد وعدوا
مب�ساعدتهم �إذا �ساء الو�ضع .يف
الوقت احل��ايل ،امل�ساعدات مادية
ب�شكل �أ� �س��ا� �س��ي� .سلمت مو�سكو

�أ�سلحة �إىل �شرطة �صرب البو�سنة
ع��ام  .2018ومت تكوين القوات
�شبه الع�سكرية املحلية“ ،ال�شرف
ال�صربي” ،يف رو�سيا .وزعيمها،
ب ��وي ��ان � �س �ت��وي �ك��وف �ي �ت ����ش ،العب
كمال �أج�سام ،مغطى متاما بو�شم
يج�سد رموزا قومية ،وهو مدافع
ق��وي ع��ن �صربيا ال �ك�برى ،ذلك
احل�ل��م ال�ق��دمي ب��دول��ة جتمع كل
املجتمعات ال�صربية يف املنطقة.
�أوروبا منق�سمة
حول دوديك
م��ع ذل ��ك ،م��ن غ�ي�ر امل ��ؤك��د �أن
دوديك يرغب يف دمج جمهوريته
“مع ج � �م � �ه� ��وري� ��ة ال�صرب”
املجاورة�“ .سيجد نف�سه مهم�شا”،

ي�ق��ول ��س�يرج��ان ب��وه��ال��و ،نا�شط
ح �ق��وق��ي م �ق �ي��م يف ب��ان �ي��ا لوكا،
عا�صمة ال�ك�ي��ان ال���ص��رب��ي ،وقبل
كل �شيء ،يريد دودي��ك ال�سيطرة
على جمهورية �صرب�سكا� ،سواء
كانت م�ستقلة �أم ال”.
ف�ف��ي ه��ذا امل �ك��ان ج��رح��ه امل� ��ؤمل:
خ�سر ح��زب��ه جمل�س بلدية بانيا
ل ��وك ��ا ع� ��ام  2020ومي� �ك ��ن �أن
ي�تراج��ع ل�صالح املعار�ضة خالل
االنتخابات املقبلة املقرر �إجرا�ؤها
يف �أك �ت��وب��ر  ...2022وم��ن هنا
ت�ص ّلبه ال�ستعادة ال�سيطرة.
م ��ن � �س �ي��وق��ف دودي � � ��ك؟ لي�س
االحتاد الأوروبي املنق�سم .فبينما
ت��دع��و ب�ع����ض ال � ��دول الأع�ضاء،
مثل �أمل��ان�ي��ا� ،إىل فر�ض عقوبات،
ي��دع��م ال�ب�ع����ض الآخ � ��ر دودي� ��ك.
فقد زاره رئي�س ال ��وزراء املجري
فيكتور �أورب� ��ان ي��وم  6نوفمرب،
ورحب يانيز جان�سا ،الذي يقرتح
ت���ص�ح�ي��ح ح � ��دود ال �ب �ل �ق��ان وفقًا

للمعايري العرقية ،به يف �سلوفينيا
يف اليوم التايل.
من جانبها ،ال��والي��ات املتحدة،
ال���ض��ام�ن��ة احلقيقية التفاقيات
ال�سالم البو�سنية ،التي �أبرمت يف
دايتون (�أوهايو) ،فر�ضت عقوبات
على دوديك عام  .2017دون ان
يدفعه ذل��ك ل�ل�تراج��ع“ :اللعنة
ع� �ل ��ى العقوبات” ،ظ� ��ل ي� ��ردد
�ساخرا“ .ميكن �أن يكون للتدابري
ال �ت��ي ت���س�ت�ه��دف رج ��ال الأعمال
م��ن ح��ول��ه ت��أث�ير �أكرب” ،يقرتح
�سردجان بوهالو.
يف الوقت احلايل ،تعمل وا�شنطن
على تهدئة الأمور .وخالل زيارته
يف  8ن��وف �م�ب�ر ،ك� ��ان مبعوثها،
غابرييل �إ��س�ك��وب��ار�� ،س�ع�ي�دًا ،لأن
جميع القادة املحليني قد تعهدوا،
ب ��أن��ه “لن ت �ك��ون ه �ن��اك حرب”،
و�أن دودي � � ��ك ك � ��ان “منفتحا”
ل�سحب قوانينه امل�ث�يرة للجدل.
متبجحا ،زع��م دوديك،
مع ذل��كّ ،
بعد لقائهما� ،أن��ه �سيذهب “�إىل
النهاية».
�إذا �أ��ص� ّر وا�ستمر ،فقد يحاول
ك��ري �� �س �ت �ي��ان � �ش �م �ي��ت ا�ستخدام
�سلطاته اخل��ا��ص��ة كممثل �أعلى
لإب �ع��اده م��ن ال��رئ��ا��س��ة اجلماعية
للبو�سنة والهر�سك .حالة ميكن
�أن ي�ستفيد منها دودي ��ك املاكر،
يخ�شى الباحث �سمري بهاريت�ش:
“بالن�سبة ل���ص��رب ال�ب��و��س�ن��ة ،مل
يعد جمرد بطل ،بل �شهيد».

م�سريات يف فرن�سا للدفاع عن حقوق املر�أة
•• باري�س�-أ ف ب

جت� �م ��ع الآالف يف م� � ��دن ع ��دة
يف ف��رن �� �س��ا ل �ل��دف��اع ع ��ن حقوق
امل� � ��ر�أة ب �ع��د ع��ام�ي�ن ع �ل��ى اتخاذ
�إج� � ��راءات ��ض��د ال�ع�ن��ف الأ�سري
ي��رون �أنها غري كافية ،على �أمل
�أن ي�ت��م اال��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�م��اع �إل �ي �ه��م قبل
خم�سة �أ�شـــــــهر م��ن االنتخابات
الرئا�سية.
وج��اء يف ال��دع��وة للتظاهر التي
�أط �ل �ق �ت �ه��ا ن �ح��و � �س �ت�ين جمعية
ونقابة وحزبا “يجب �أن ينتهي
الإفالت من العقاب.

ي �ج��ب �أن ت���ص�ير ال�ترب �ي��ة على
امل�ساواة �أولوية».
يف ب��اري����س� � ،ش��ارك يف التظاهرة
ال�ت��ي ُن�ظ�م��ت ق�ب��ل ال �ي��وم العاملي
ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة يف 25
ت���ش��ري��ن ال �ث��اين/ن��وف �م�ب�ر50 ،
�أل ��ف �شخ�ص بح�سب املنظمني
و� 18ألفا وفق ال�شرطة.
يعني ذلك تراجع عدد امل�شاركني
�إىل �أق� ��ل م ��ن ال �ن �� �ص��ف مقارنة
ب��ال �ت �ظ��اه��رة ال �ت��ي ن �ظ �م��ت قبل
ع��ام�ي�ن وح �� �ض��ره��ا � 100أل ��ف
�شخ�ص بح�سب املتظاهرين (35
�ألفا وفق ال�شرطة).

وق� ��ال� ��ت ال �� �ص �ح��اف �ي��ة ماريلي
ب��روي��ل م��ن ائ �ت�لاف “جميعنا»
( )NousToutes#امل�شارك
يف امل�سرية �إن “العنف لي�س قدرا،
ميكن �أن يتوقف” .و�أ�ضافت �أنها
تتوقع من املر�شحني لالنتخابات
ال ��رئ ��ا�� �س� �ي ��ة “ني�سان�-أبريل
� ”2022أن يقدموا “التزامات
ق��وي��ة يف جم ��ال الوقاية” من
العنف.
ودافعت الوزيرة املنتدبة للم�ساواة
بني اجلن�سني �إليزابيت مورينو
ال�سبت ع��ن �إج � ��راءات احلكومة
عرب �إذاع��ة “�أوروبا ،”1م�شرية

�إىل زيادة بن�سبة  60باملئة يف عدد
�أماكن الإيواء يف حاالت الطوارئ
وتعزيز تدريب ال�شرطة و�أرقام
ال�ط��وارئ للن�ساء �ضحايا العنف
اجلن�سي.
ل�ك��ن رئ�ي���س��ة “االحتاد الوطني
لعائالت الن�ساء �ضحايا القتل”
� �س��ان��دري��ن ب��و��ش�ي��ه امل �� �ش��ارك��ة يف
ال �ت �ظ��اه��رة ق��ال��ت “ ُقتلت نحو
 600امر�أة خالل خم�س �سنوات.
كان من املفرت�ض �أن تكون ق�ضية
وطنية ذات �أولوية ،لكنّ الأعداد
تكاد تكون مماثلة تقريبا لأرقام
ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة».
يف فرن�سا ،تتعر�ض نحو 220
�ألف ام��ر�أة للعنف وتتعر�ض 94
�أل��ف ام ��ر�أة لالغت�صاب ك��ل عام،
ب �ح �� �س��ب ائ� �ت�ل�اف “جميعنا”.
وقتلت من منذ الأول من كانون
الثاين-يناير  101ن�ساء على يد
�أزواجهن ،وفق �إح�صاءات منظمة
“الن�ساء املقتوالت مِ ��ن رفيق �أو
رفيق �سابق».
من جهته ،قال املر�شح الرئا�سي
للخ�ضر يانيك جادو الذي �شارك
يف امل�سرية بباري�س �إن��ه “مل يعد
مم�ك�ن��ا حت �م��ل ه ��ذا ال �ع �ن��ف �ضد
ن�صف الب�شرية” ،م�ضيفا “نحن
بحاجة �إىل ت��دري��ب وم ��وارد من
�أجل �إقامات الطوارئ».
وط ��ال ��ب امل� �ت� �ظ ��اه ��رون بتوفري
املزيد من �أماكن الإقامة للن�ساء
الهاربات من �أزواجهن العنيفني.

تظاهرات يف بوركينا فا�سو �ضد مرور رتل ع�سكري فرن�سي
•• واغادوغو�-أ ف ب

�أ�صيب �أربعة �أ�شخا�ص على الأقل يف مدينة كايا �شمال و�سط بوركينا فا�سو،
حيث يعار�ض متظاهرون منذ اخلمي�س املا�ضي مرور رتل لوج�ستي كبري
للجي�ش الفرن�سي نحو النيجر امل �ج��اورة ،وف��ق ما �أف��ادت م�صادر حملية
و�صحية .وقال م�صدر حملي يف كايا لوكالة فران�س بر�س “هذا ال�صباح
ت�صاعد التوتر بني املتظاهرين وقوات اجلي�ش الفرن�سي التي �أم�ضت الليل
يف منطقة خالية .ومع حماولة املتظاهرين االقرتاب منها �أطلقت القوات
طلقات حتذيرية” ،م�شريا �إىل وقوع “�إ�صابات بطلقات نارية».
و�أو�� �ض ��ح م���ص��در ��ص�ح��ي �أن “�أربعة �أ��ش�خ��ا���ص �أ��ص�ي�ب��وا ب��ال��ر��ص��ا���ص مت
ا�ستقبالهم يف اق�سام الطوارئ باملركز ال�صحي الإقليمي يف كايا” ،مبينا
�أن “حياة املر�ضى لي�ست بخطر» .و�أفادت �صحيفة “�سيدوايا” احلكومية
م�ساء ال�سبت ب�سقوط “ثالثة جرحى نتيجة طلقات حتذيرية” ،مو�ضحة
�أن �أحدهم “�أ�صيب بعيار ناري يف وجنته».
ومل تتمكن فران�س بر�س من حتديد م�صدر الر�صا�ص� ،إذ �أف��ادت م�صادر

متطابقة ب ��أن ال�ق��وات الفرن�سية والبوركينية �أطلقت طلقات حتذيرية
ب�شكل متزامن لتفريق املتظاهرين .وقال م�صدر من هيئة الأركان العامة
الفرن�سية “حاولت جمموعة من املتظاهرين قطع ال�سياج للدخول �إىل
املنطقة ،و�أطلقت قوات الدرك البوركينية قنابل غاز م�سيل للدموع لتفريق
احل�شد� .أطلقت القوات الفرن�سية ب�ضع طلقات حتذيرية فوق احل�شد».
و�أ�ضاف “ال توجد �إ�صابات نتيجة خطوة القوات الفرن�سية .وال علم لنا
ب�سقوط �ضحايا ،حتى بعد �إطالق عبوات الغاز امل�سيل للدموع” ،م�ؤكدا �أن
“مفاو�ضات جارية بني �سلطات بوركينا فا�سو واملتظاهرين».
ومنع متظاهرون الأربعاء واخلمي�س تقدم رتل لوج�ستي فرن�سي جاء من
�ساحل العاج متجها �إىل النيجر ،يف بوبو ديوال�سو (غرب) ثم يف العا�صمة
واغادوغو حيث ا�ضطر الأمن البوركيني �إىل ا�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع
لتفريق املتظاهرين .و�أكدت هيئة الأركان الفرن�سية �أن هذا “الرتل املكون
من �ستني �شاحنة ومئة ع�سكري فرن�سي غادر �أبيدجان متوجها �إىل نيامي
ثم غاو” ،وهو لي�س “رتال لنقل �أ�سلحة جلهاديني كما �أ�شيع على �شبكات
التوا�صل االجتماعي».
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فر�ض اتخاذه �شي جني بينغ:

ال�صني :هل ميثل القرار اال�ستثنائي بداية عهد جديد...؟
•• الفجر -كلوي فروا�سار
ترجمة خرية ال�شيباين
دف��ع الزعيم �شي جني بينغ احل��زب ال�شيوعي
�إىل تبني قرار ا�ستثنائي يهدف �إىل �إعادة كتابة
ال�سردية الوطنية ،وجعله رجل العناية الإلهية

يف البالد .عاملة ال�صينيات يف اينالكو ،حتلل كلوي
فروا�سار ا�سرتاتيجية �شي جني بينغ وحدودها:
يف الفرتة من � 8إىل  11نوفمرب ُ ،2021عقدت
اجلل�سة الكاملة ال�ساد�سة للم�ؤمتر التا�سع ع�شر
للحزب ال�شيوعي ال�صيني.
و�إذا كانت اجلل�سات الكاملة ال�ساد�سة (اجلل�سات

العامة لأع�ضاء اللجنة املركزية للحزب ال�شيوعي
ال�صيني بني م�ؤمترين) خم�ص�صة تقليد ًيا للم�سائل
الأيديولوجية ،فان هذه الأخرية اكت�سبت �أهمية
يخ�ص تاريخ احلزب،
خا�صة حيث مت اعتماد قرار
ّ
وهو الثالث يف مائة عام من وجود احلزب ال�شيوعي
ال�صيني.

ويتمثل الرهان ،يف �إقناع ال�شعب ال�صيني بالإميان
مبهمة احل���زب التاريخية لل�صني -وه���ي مهمة
يج�ســـدها رجــــل العنايــة الإلهية� ،شي جني
بينغ.
وم��ع ذل���ك ،ي��ب��دو �أن ه��ذا ال��ق��رار مل ي�ستقبل
باحلما�س الكبري الذي كان متوق ًعا داخل احلزب:
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زعيم ،ورجل العناية الإلهية الذي حتتاجه ال�صني

ُي�ص ّور �شي على �أنه القائد الذي �أعاد
لل�شعب ال�صيني ثقته واعتزازه يف مواجهة الغرب
مل ي�ت��م ن���ش��ره �إث ��ر ان �ت �ه��اء اجلل�سة
الكاملة مبا�شرة ،ولكن عُرف حمتواه
بف�ضل بيان �صحفي �صادر عن وكالة
ال�صني اجلديدة ،وافتتاحية �صحيفة
ال�شعب اليومية.
دور ال � � �ق� � ��رارات يف ت� ��اري� ��خ احل� ��زب
ال�شيوعي ال�صيني
ت � ��ؤدي ال� �ق ��رارات امل�ت�ع�ل�ق��ة بتاريخ
احلزب الوظائف التالية:
• ا�ستخال�ص ال��درو���س م��ن املا�ضي
لتوجيه م�ستقبل البلد.
• العمل على التغيريات الرئي�سية يف
الأيديولوجية.
• ر�� ّ�ص �صفوف احل��زب ح��ول مبادئ
توجيهية جديدة.
• فر�ض زعيم من خالل الق�ضاء على
الف�صائل املناف�سة.
ال � �ق ��رار الأول ،ال � ��ذي ُن �� �ش��ر عام
 ،1945ج�ع��ل خ��ط م��او ي���س��ود على
اخل��ط امل ��وايل ل�لاحت��اد ال�سوفياتي.
ُك ّر�س ك�سلطة عليا يف امل�سائل النظرية
والعقيدة� ،أ�صبح م��او رئي�سً ا للحزب
ال�شيوعي ال�صيني ،و���سُ ��جّ ��ل فكره يف
النظام الأ�سا�سي للحزب.
ال� �ق ��رار ال� �ث ��اين ،ال� ��ذي ُن �� �ش��ر عام
 ،1981ج� �ع ��ل ب ��راغ� �م ��ات� �ي ��ة دن ��غ
�شياو بينغ تتفوق على اخل��ط املاوي
للراديكاليني الي�ساريني.
وتقييم نقدي للحقبة املاوية “على
�أ��س��ا���س الوقائع”� ،سمح ل��دن��غ �شياو
ب�ي�ن��غ ب ��إط�ل�اق ب��رن��اجم��ه للإ�صالح
واالنفتاح.
�أهداف قرار 2021
ال يهدف قرار � 2021إىل الق�ضاء
على ف�صيل مناف�س ،حيث مت الق�ضاء
ع�ل��ى جميع امل�ع��ار��ض�ين امل�ع��روف�ين لـ
“�شي ج�ين بينغ” م��ن خ�لال حملته
ملكافحة الف�ساد ،والتي كانت �أقرب �إىل
تطهري �سيا�سي حقيقي.
ومع ذلك ،ف�إنه يعتزم تربير التخلي
عن �إجماع ما بعد ماو بخ�صو�ص احلد
من عدد واليات القادة ،والإ�صالحات
االق�ت���ص��ادي��ة ،وال ��رد على االنتقادات
الداخلية للحزب.
و�إذا ك��ان ن ��ادرا م��ا ي�ت��م ال�ت�ع�ب�ير عن
هذه الأم��ور ب�شكل مبا�شر ،فقد كانت
م �ل �ح��وظ��ة يف ب ��داي ��ة �أزم � ��ة فريو�س
كورونا ،و�صاغها ب�شكل �صريح من�شق
عن احلزب الجئ يف الواليات املتحدة،
حت� �وّل اىل ن��اط��ق ب��ا��س��م م��ا ال ميكن
قوله داخل النظام.

�أ�صر قرار عام  1981على «�أخطاء» احلزب بهدف ت�صحيحها،
بينمــا ك ّر�س قـرار � 2021إعــادة كتابــة بطوليــة للتاريــخ
وه�ك��ذا ،ف��ان ال��ره��ان هو التح�ضري
ل�ل�م��ؤمت��ر الع�شرين امل �ق��رر ع�ق��ده يف
خريف عام  ،2022حيث من املتوقع
�أن يرت�شح �شي جني بينغ لوالية ثالثة،
انطالقا من اعتبار الرئي�س احلايل
وال�سكرتري الأول للحزب ال�شيوعي
ال�صيني ،رجل العناية الإلهية الذي
حت�ت��اج��ه ال���ص�ين ل�ي��أخ��ذه��ا �إىل ذروة
حلمها يف القوة واالزدهار.
ه��ذا احللم ،ك��ان حلم جميع القادة
واملثقفني ال�صينيني منذ ا�صطدام
بالدهم بالغرب خالل حروب الأفيون
يف القرن التا�سع ع�شر.
ولتعزيز عبادة �شخ�صية �شي جني
بينغ ،وكما لو كان ملواجهة االنتقادات
التي هو مو�ضوعها ب�شكل �أف�ضل ،قدم
تقرير اجلل�سة الكاملة ر�ؤي��ة هيغلية
وملحمية ل�ل�ت��اري��خ ،ت���ض��ع ��ش��ي على
قدم امل�ساواة مع ماو ودينغ من خالل
�إب� ��راز ك�ي��ف �أن ��ه يج�سد ت��ول�ي�ف��ة بني
الزعيمني.

“قفزات كبرية” م��ن �أج��ل “اللحاق
بالع�صر”� .إنها م�س�ألة �إثبات �أن عقال
ب���ص��دد ال�ف�ع��ل يف ال �ت��اري��خ ،وبعبارة
�أخرى� ،أن احلزب على حق دائمًا.
تتجاهل ه��ذه ال��ر�ؤي��ة التقريظية
للغاية لتاريخ احلزب �أحلك حلظاته:
ال�ث��ورة الثقافية ،التي و�صفها قرار
عام  1981ب�أنها “ع�شر �سنوات من
الفو�ضى” ،مت جتاهلها متامًا ،بينما
يتم تقدمي القفزة العظيمة �إىل الأمام
م��ن خ�لال �إجن��ازات�ه��ا االقت�صادية يف
بناء اال�شرتاكية .ومل يذكر املجاعة
ال �ت��ي ت�سببت ف�ي�ه��ا ،وم ��وت ع�شرات
املاليني .كما مل يرد ذكر قمع احلركة

قرار  :2021ملحمة هيغلية
وب�ي�ن�م��ا � �ش �دّد ق� ��رار ع ��ام 1981
ع �ل��ى “�أخطاء” احل � ��زب م ��ن �أج ��ل
ت�صحيحها ب�شكل �أف���ض��ل ،ف ��إن قرار
 2021ي�ق��دم نف�سه على �أن��ه �إعادة
ك �ت��اب��ة ب �ط��ول �ي��ة و� �س��ام �ي��ة للتاريخ.
وه��و يلخ�ص “الإجنازات الرئي�سية
والتجارب التاريخية لن�ضال احلزب
م �ن��ذ ق� ��رن م ��ن ال ��زم ��ان م ��ن وجهة
نظر تطوره اال�سرتاتيجي ال�شامل”،
ويو�ضح كيف انتقل “من انت�صار �إىل
انت�صار»:
حت��ت ح�ك��م م ��او ،ن�ه���ض��ت ال�صني،
و�أ�صبحت يف عهد دنغ غنية ،و�أ�صبحت
حتت حكم �شي قوية ،وبالتايل قطعت

الدميقراطية عام .1989
ان ال ��ره ��ان ،ه ��و ح���ش��د “ال�شعب
واحل��زب واجلي�ش” وراء الأ�سطورة
ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي مت االرت �ق��اء ب�ه��ا �إىل
م��رت �ب��ة ال ��دي ��ن .وال � �ق ��رار ج ��زء من
ج �ه��ود احل� ��زب ال �� �ش �ي��وع��ي ال�صيني
امل�ستمرة لت�أ�سي�س �أرثوذك�سية قائمة
منذ  2013على �شجب �أي تف�سري
ب��دي��ل ل �ل �ت��اري��خ ،ي �� �ش��ار �إل� �ي ��ه با�سم
“العدمية التاريخية” .وق��د ُر ِفعَت
ه��ذه �إىل م��رت�ب��ة ج��رمي��ة م��ن خالل
ت �ع��دي��ل ال �ق��ان��ون امل� ��دين يف فرباير
 2021لإدانة االعتداء على الأبطال
وال�شهداء.

احلزب يف قب�ضة �شي

ي�ؤكد القرار على متابعة �سيا�سة االنفتاح� ،أي موا�صلة
التعامل مع بقية العامل ،بينما انغلقت �صني ماو على نف�سها
�شي جني بينغ،
رجل العناية الإلهية
ي �ع��ر���ض ال� �ق ��رار ح�ق�ب��ة � �ش��ي جني
ب�ي�ن��غ ع�ل��ى �أن �ه��ا ت��ول�ي�ف��ة ب�ي�ن حلظة
املاويني واللحظة الدينغية ،والزعماء
الآخ��رون ،جيانغ زميني وهو جينتاو،
مدرجون يف نف�س القيادة اجلماعية
حتت رعاية دنغ �شياو بينغ.
يف ع �ه��د �� �ش ��ي ،مل ي �ن ����س احل ��زب
املهمة الأ�صلية ال�ت��ي حركته يف ظل
ماو :حتقيق اال�شرتاكية (�أو الرخاء
امل �� �ش�ت�رك) و “ثورة الدميقراطية
اجلديدة” .وعلى عك�س دينغ ،الذي
اعتقد �أن ال�سوق فقط هي التي ميكن

الرهان هو ح�شد ال�شعب واحلزب واجلي�ش

�أن تنقذ ال�صني ،يتم الت�أكيد الآن على
�أن “اال�شرتاكية وح��ده��ا ه��ي التي
ميكنها �إنقاذ ال�صني وتنميتها».
لكن� ،إذا كان ماو م�صدر �شرعية لـ
“�شي” ،فهو لي�س مر�شدًا عمليًا .فال
جم��ال للعودة �إىل تعبئة اجلماهري:
ي��ؤك��د ال�ق��رار على اال��س�ت�ق��رار ومنط
ح��وك�م��ة ج��دي��د �أك�ث�ر ف��اع�ل�ي��ة ،حيث
�أ�صبحت هونغ كونغ منوذجً ا يحتذى.
كما �أن��ه ي��ؤك��د على التكيّف امل�ستمر
ل� �ل� �ح ��زب وت� �ق ��وي� �ت ��ه (ب �ي �ن �م��ا ك� ��ادت
ال�سيا�سات املاوية �أن تدمره) ،وكذلك،
ك ��ام� �ت ��داد ل�ب�رن��ام��ج �إ� � �ص �ل�اح دينغ،
وتقوية امل�ؤ�س�سات و”دولة القانون”.

�أخ �ي �رًا ،ي ��ؤك��د ال �ق ��رار ،ع�ل��ى متابعة
�سيا�سة االنفتاح� ،أي رغبة ال�صني يف
م��وا��ص�ل��ة ال�ت�ع��ام��ل م��ع بقية العامل،
بينما انغلقت �صني ماو على نف�سها.
وم��ع ذل��ك ،يف ال��واق��ع ،ت��راج��ع �شي
ج�ين بينغ منذ جميئه �إىل ال�سلطة
على جميع �إ�صالحات دينغ �شياو بينغ
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،بينما �أغلقت
�أزم� ��ة ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا ال �� �ص�ين ،مع
تعزيز التحول ال�شمويل للنظام.
ي �ت��م االح �ت �ف��اء ع �ل��ى ن �ط��اق وا�سع
ب� ��إجن ��ازات ��ش��ي ج�ي�ن ب�ي�ن��غ ،و�أع� ��ادت
اجل�ل���س��ة ال�ك��ام�ل��ة ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى دور
“النواة القائدة” .ل �ق��د ا�ستوعب
مبفرده امل�شاكل التي واجهتها ال�صني
ل �ف�ت�رة ط��وي �ل��ة م �ث��ل ال �ف �ق��ر املدقع
وال�ف���س��اد و�إع ��ادة التوحيد م��ع هونغ
ك��ون��غ �أو “�أ�سلوب ح��وك �م��ة �ضعيف
للغاية ومرتاخ” -يف �إ��ش��ارة �إىل �أيام
ج �ي��ان��غ زمي�ي��ن وه� ��و ج �ي �ن �ت��او حيث
و��ص�ل��ت االح �ت �ج��اج��ات �إىل م�ستوى
غ�ير م���س�ب��وق-ووح��ده �سيكون قادرًا
ع �ل ��ى ت �ع ��زي ��ز اال�� �س� �ت� �ق�ل�ال العلمي
وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ل�ل���ص�ين ،وا�ستكمال
مكافحة ال�ف�ق��ر ،وال�ن�م��وذج ال�صيني
للحوكمة ،والنه�ضة العظيمة للأمة
ال�صينية.
ُي �� �ص �وّر � �ش��ي ج�ي�ن ب�ي�ن��غ ع �ل��ى �أن ��ه
ال�ق��ائ��د ال��ذي �أع ��اد لل�شعب ال�صيني
ثقته واع �ت��زازه يف م��واج�ه��ة الغرب:
“لقد ولت الأي��ام التي تعر�ضت فيها
الأم ��ة ال�صينية ل�ل��ذب��ح والرتهيب،
وف�ت��ح ت�ط��ور ال���ص�ين م�ن��ذئ��ذ ،ع�صرا
جديدا” .وي��و��ص��ف ف �ك��ره ،ال ��ذي مت
تقدي�سه ،ب�أنه “جوهر الثقافة والروح
ال�صينية” .متطابقا مع احلزب الذي
يحقق مهمته ب��ال�ك��ام��ل ،يج�سد �شي

الرهان ،هو ح�شد «ال�شعب واحلزب واجلي�ش» وراء الأ�سطورة الوطنية التي مت االرتقاء بها �إىل مرتبة دين
تراجع �شي جني بينغ منذ جميئه �إىل ال�سلطة على جميع �إ�صالحات دينغ �شياو بينغ ال�سيا�سية واالقت�صادية

االبقاء على �سيطرة احلزب ال�شيوعي

�شي جني بينغ يريد ان يكون توليفة لكل ه�ؤالء

جني بينغ احللم ال�صيني ب�أمّة حديثة
وقوية.
�شي لي�س م�ساويا
ملاو (وال دينغ)
ول �ك��ن ،ل�ئ��ن مت ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة �شي
ج�ين بينغ ومت�ي�ي��زه��ا ب�شكل وا�ضح،
ف ��إن ه��ذه اجلل�سة الكاملة ال جتعله
م�ساويًا ملاو .ي�شري البيان ال�صحفي
�إىل �أن ال�سكرتري الأول للحزب “قد
حقق قفزة جديدة يف �إ�ضفاء الطابع
ال�صيني ع�ل��ى املارك�سية” ،م�سجال
ط�م��وح��ه يف ان ُي �ع�ترف ب��ه ع�ل��ى �أنه
م�ساو مل�ؤ�س�س ال�ن�ظ��ام على امل�ستوى
النظري.
لكن دائمًا ما يع ّرف فكره بال�صيغة
املعقدة التالية “فكر �شي جني بينغ
ال�شرتاكية على الطريقة ال�صينية
يف ع�صر جديد” ،وحقيقة �أنه مل يتم
اخت�صارها بـ “فكر �شي جني بينغ”،
ت�شري �إىل �أنها مل حتقق بعد �شرعية
“فكر ماو ت�سي تونغ».
يف الواقع ،ال تزال ر�ؤيته لال�شرتاكية
والدميقراطية غام�ضة للغاية.
والطريقة التي �سيتم بها حتديد
الرخاء امل�شرتك والثورة الدميقراطية
املوعودة لل�شعب ال�صيني� ،ستحدد يف
النهاية و�ضع �شي جني بينغ.
وم � ��ن �أج � � ��ل ذل � � ��ك� � ،س �ي �ك��ون من
ال���ض��روري ،وف� ًق��ا ل�صيغة م��او وعلى
غ ��رار دن��غ ��ش�ي��او ب�ي�ن��غ“ ،البحث عن
احلقيقة يف الوقائع” ،م��ع مراعاة
ال�ت�ح��دي��ات امل�ل�م��و��س��ة ال�ت��ي تواجهها
ال�صني حاليًا ،والتي هي غائبة ب�شكل
غريب ع��ن ه��ذه ال��ر�ؤي��ة الأ�سطورية
للتاريخ والزمن احلا�ضر.
�إذا كان �شي جني بينغ م�صممًا متامًا
على �إدخ��ال ال�صني �إىل ع�صر جديد،
فلي�س م��ن امل��ؤك��د �أن��ه ال ي��زال ميلك
الإمكانيات� .إىل جانب ان��ه ،من �أجل
“حت�سني ق ��درة احل ��زب ع�ل��ى القتال
وال� ��رد ع�ل��ى امل�خ��اط��ر والتحديات”،
�سيتعني عليه �أن ي�ضع ق ��راره �أمام
اختبار ال��واق��ع ،وغ�ي��اب اخت�صار فكر
الرئي�س ،وموعد ن�شر الن�ص النهائي
للقرار ،ي�شريان بالت�أكيد �إىل �أن �شي
ال يزال يواجه ترددًا يف القمة لفر�ض
�سلطته بالكامل.
*�أ�ستاذ التاريخ والعلوم ال�سيا�سية
بق�سم الدرا�سات ال�صينية يف
�إينالكو “املعهد الوطني للغات
واحل�ضارات ال�شرقية»
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0001561مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2020 /0007261عمايل (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -مطعم الكلحة  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABS2021 /0004760عمايل

مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�شر

�إىل املحكوم عليه  :ال�سفري لتوريد االيدي العاملة
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سعيد مبارك عجالن املن�صوري  -اجلن�سية � :إماراتي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 10393.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل  :املحكوم عليه  /املكان للمقاوالت الفنية  -العنوان 9202124 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/4قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شنا اهلل قا�سم علي التايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعي مبلغ  8000درهم (ثمانية �آالف
درهم) وت�سليمه جواز �سفره وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن
قد التحق بخدمة رب عمل اخر والزمتها املنا�سب من امل�صروفات واعفت املدعي من
ن�صيبه فيها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما غري قابال لال�ستئناف.

املحكمة االبتدائية املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
اعالن بالن�شر
 18/2021/1449عقاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :مها يو�سف فهد غامن الغامن  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :م�ؤ�س�سة عقار
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره (261,720
درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق
 2021/11/28ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إىل املحكوم عليه  :مطعم الكلحة  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عماد عزمي عبداملوجود الدويك  -اجلن�سية  :اردين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  158012درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املدعي عليه  /احمد نعيم م�سعود
حيث ان املدعية  /حممد عي�سى جمعه علي املن�صوري
ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى رق��م  2021/340م�ن��ازع��ات �إي�ج��اري��ة ،
وعليه يقت�ضى ح�ضورك اىل حمكمة ر�أ���س اخليمة مكتب �إدارة
الدعوى يوم الثالثاء املوافق  2021/11/23م ال�ساعة التا�سعة
(� )9صباحا وذلك للإجابة على الدعوى  ،وتقدمي ما لديك من
بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور �أو �إر�سال وكيل عند
يف الوقت املحدد �أع�لاه ف�إن مكتب �إدارة الدعوى �سيبا�شر نظر
الدعوى غيابيا.
مكتب �إدارة الدعوى  /حممد جمد الدين حممد

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

االمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()9311/2021

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
يف الإنذار العديل
رقم 2021 / 191110
املنذرة /يو ان او للخدمات الفنية ذ م م
�ضد
املنذر �إليهما  -1 /كاليكوت كا�سكو للتجارة العامة (ذ م م)
 -2براكا�سان بوتاالت ميتال ( -اجلن�سية هندي)
املو�ضوع /طلب الت�صريح ب�إعالن املنذر اليها عن طريق الن�شر
تخطر املنذرة املنذر �إليهما ب�ضرورة �سداد مبلغ املديونية املرت�صدة يف ذمتهما والبالغ
قدره ( )92,372درهم (اثنني وت�سعني الف وثالثمائة واثنني و�سبعني درهم) وذلك
خالل خم�سة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الإخطار .وفى حالة عدم االمتثال �سوف
نكون م�ضطرين لإت�خ��اذ الإج ��راءات القانونية �ضدكم مع حتملكم لكافة الأ�ضرار
الناجتة عن ذلك من الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل مبحاكم دبي

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

املنذر� /سعد �سعيد �ضحى العامري ( -اماراتي اجلن�سية)
�ضد  -املنذراليها� /إ�سكان العقارية � -شركة م�ساهمة خا�صة.
لذلك ف�أن املنذر يكلف بالوفاء و ينذر ويعلن املنذر اليها بهذا االنذار للعلم مبا جاء به ونفاذ
مفعوله قانونا ويطالب ويكلف املنذر اليها ب�سرعة �سداد قيمة ارباح اال�سهم اململوكة للمنذر
وعددها � 107,500,00سهم يف موعد خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإنذار .و�إال ف�سـوف يتخذ
املنذر جتاه املنذراليها كافة الإج��راءات القانونية املنا�سبة ل�سـداد املبلغ املذكور �أعاله وذلك
ب�إتخاذ طريق الق�ضـاء �سـبيل لكي ت�ست�أدى حقها مبا يف ذل��ك �إق��ام��ة ال��دع��اوى املو�ضوعية
وامل�ستعجلة مبا فيها احلجوزات على احل�سابات البنكية والرخ�ص التجارية واملنع من ال�سفر
وترقب الو�صـول حتى ت�ست�أدى كامل حقوقها مع املطالبة بالفوائد القانونية والتعوي�ضـات
عن جميع الأ�ضــرار التي حلقت بها جراء االمتناع عن �سداد املبلغ املذكور اعاله.
الكاتب العدل

حماكم دبي

الكاتب العدل

حماكم دبي

�إعالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد ب��أن ال�سادة� /شركة دو بونت برودكت�س ا�س ايه (اجلن�سية :
�سوي�سرا) ق��د تقدمت بطلب �شطب قيد ف��رع ال�شركة يف ام ��ارة دب��ي (ال�ع�ن��وان :
دب��ي  -جبل علي ف��ري��زون  -ج��اف��زا ال�شمالية � ، FZJOB1414 ، 1415ص
ب  )33718واملقيدة حتت رق��م ( )576يف �سجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
وت�ن�ف�ي��ذاً لأح �ك��ام ال�ق��ان��ون االحت� ��ادي رق��م ( )2ل�سنة  2015يف � �ش ��أن ال�شركات
التجارية وتعديالته والقرار ال��وزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �شان اعتماد
دليل �إجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة
بالدولة .يرجى من ال�سادة �أ�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل
الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد  -ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب ( )3625دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

تنازل /بيع

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  560/2021/211تنفيذ عقاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  660/2020/211تنفيذ عقاري

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
اعالن بالن�شر
 3915/2021/16جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :ليدينغام درايك �سوليو�شونز  -م د م �س جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :دب��ي للمرطبات �ش م ع  -قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره ( 32,787,23درهم) (اثنان وثالثون الف و�سبعمائة
و�سبعة وثمانون درهم وثالثة وع�شرون فل�سا) ل�صالح ال�شركة املدعية  ،مع الزامها باداء
فائدة قانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام لكامل مبلغ
املديونية  ،مع الزام املدعي عليه لر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/30ال�ساعة � 9.00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد/حممد معراج خان اول خان – اجلن�سية  :بنغالدي�ش
 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%25وذلك �إىل ال�سيد /عبدالربمالك موال – اجلن�سية:بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (الفرا�شة الذهبية ل�صيانة
ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (،)774028
تعديالت �أخرى :ال يوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/230عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 1,622,985.37درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك الإمارات دبي الوطني � -ش م ع  -عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة
و�صناعة دبي  -هاتف رقم  04/3874225موبايل رقم  055/7016552رقم مكاين (- )3113783794
 - Email/maliklaw@Emirates.net.aeوميثله  /حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  -1 :علي احمد �شودهري غالم ح�سني � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :ق��ررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ ( )2021/11/9اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )1622985.37درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ و�إال بيع الوحدات الكائنة مبنطقة احلبية االوىل -رقم
االر�ض  - 11رقم املبنى  - 23 :ا�سم املبنى  FOX HIL77 :رقم الوحدة  301والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا
ملقت�ضيات ن�ص املادة  295من قانون الإجراءات املدنية.

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0003896مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -جناة عبداهلل عبدالرحيم بريق اللوغاين
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0004605جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :يزن عزام فايز �صوان
جمهول حمل الإقامة  :عجمان بناية م�صرف ابوظبي اال�سالمي
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/24أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )6
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/11/17

�إىل املحكوم عليه  :جناة عبداهلل عبدالرحيم بريق اللوغاين
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�صرف ال�شارقة اال�سالمي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  111980درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ايه ام ايه للمحا�سبة والتدقيق
ال �ع �ن��وان  :م�ك�ت��ب رق ��م  911م�ل��ك �إي �ه��اب اح �م��د ع��م ع�ل��ي  -اخل�ل�ي��ج ال �ت �ج��اري -
مب��وج��ب ه ��ذا ت�ع�ل��ن دائ� ��رة ال�ت�ن�م�ي��ة االقت�صادية
فاك�س :
هاتف :
بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية البوابة ال�سهلة للو�ساطة
العقارية � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/11/16
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/11/18وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان
املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :البوابة ال�سهلة للو�ساطة العقارية � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم ( )109ملك نا�صر بن عبداللطيف ال�سركال  -ديرة  -بور�سعيد
ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  607508 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1024605 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/11/16وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال�ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/11/18وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ا�س
ايه ام ايه للمحا�سبة والتدقيق العنوان  :مكتب رقم  911ملك �إيهاب احمد عم علي
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
 اخلليج التجاري  -هاتف  :فاك�س :الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

�إجتماع خربة
العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/07091

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي
للعقارات - .هاتف رقم 971568189121 :
الـمخـطـر �إليها  :يوجنيا كوتوفان – اجلن�سية مولدافيا و حتمل بطاقة هوية رقم “- ”784198205826872
العنـوان  :ال�شارقة  -النهدة  -بناية القبي�سي  -بناية رقم “� - ”9شقة رقم “ - ”1501هاتف رقم 971503723444 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني.
الوقـائـع  -:بتاريخ �سابق قد حررت املخطـر �إليها ل�صالح املخطـر �شيكنی و بياناتهما كاالتي:
 رقم “ ”500015بقيمة “ ”10,500درهم “ع�شرة االف و خم�سمائة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “م�صرف الإماراتالإ�سالمي” م�ستحق الدفع بتاريخ “”10/04/2019
 رقم “ ”500004بقيمة “ ”10,750درهم “ع�شرة االف و �سبعمائة و خم�سون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “م�صرفالإمارات الإ�سالمي” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”18/09/2019حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر
يف الق�ضية رقم  2021/1361جتارى جزئي ال�شارقة
بناء على طلب املدعي � /شفيق �أحمد �صالح عبداحلميد
�إىل املدعى عليهما ( اخل�صمني املدخلني)  -1عبري عبدالرحمن �إبراهيم �أبونار �أبونار
 -2زيد حممد مازن عبدالقادر دروي�ش الكلحة
�أنتما مكلفان باحل�ضور �شخ�صياً �أو بوكيل قانوين �أمام اخلبري احل�سابي  /حممد عبدالودود زیان
 اخلبري امل�صفي يف الدعوى املذكورة ملبا�شرة املهمة الواردة باحلكم ال�صادر بجل�سة 13/9/2021من حمكمة ال�شارقة وذلك يوم الثالثاء  30/11/2021ال�ساعة الواحدة ظهراً بتوقيت دبي
بالتوا�صل عن بعد با�ستخدام تطبيق زووم برابط االجتماع التايل :
Passcode: Hmt4QZ

Meeting ID: 743 8929 5622

على �أن تقدم كافة امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم يف الدعوى املذكورة.
اخلبري املنتدب  /حممد عبدالودود زیان
رقم القيد  - 468حممول 0567202833
Email:mawadoud73@gmail.com

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/592عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 807840درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :عبداهلل �صالح حم�سن فدعق الواحدي  -عنوانه � :إمارة دبي  -مقابل دبي �سيتي �سنرت  -جانب حمطة
مرتو �سيتي �سنرت  -بناء (ان جي اي) طابق  7مكتب A 703
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة ات�ش ايه بي �إن للتطوير العقاري � -ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ ( )2021/11/17اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )807840درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ و�إال بيع العقار الوحدة رقم ( )101م�شروع ()wind one
(الرياح  )1مب�ساحة  /2 55.86الوحدة رقم ( )102م�شروع (( )wind oneالرياح  )1مب�ساحة 37.16
 /3الوحدة رقم ( )103م�شروع (( )wind oneالرياح  )1مب�ساحة  49.10والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا
ملقت�ضيات ن�ص املادة  295من قانون الإجراءات املدنية.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
تنازل /بيع

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22
تنازل /بيع

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد/ان�صاري زين الدين زين الدين اجلن�سية :الهند
– يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيدة/
�ساينا عالء الدين  -اجلن�سية  :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (الرباجيل لتجارة ال�سقاالت)
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)749311تعديالت
�أخرى  :اليوجد،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

اعالن بالن�شر
ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد  /ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم يو�سف احلاليل ,اجلن�سية
 :االمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/
همايون جاويد جاويد احمـد ظفر ,اجلن�سية :باك�ستان بالرخ�صة امل�سماه (�صالون دبي
ميالنو للحالقة) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )573199ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت �أخرى :تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة
فردية اىل وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ايه ام ايه للمحا�سبة والتدقيق
ال �ع �ن��وان  :م�ك�ت��ب رق ��م  911م�ل��ك �إي �ه��اب اح �م��د ع��م ع�ل��ي  -اخل�ل�ي��ج ال �ت �ج��اري -
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
فاك�س :
هاتف :
ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية ماريايل لتجارة م�ستح�ضرات
التجميل  -ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي ب�ت��اري��خ 2021/11/11
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/11/18وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان
املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :ماريايل لتجارة م�ستح�ضرات التجميل  -ذ م م
العنوان  :مكتب ملك ون �سباي�س مركز االع�م��ال  -ا�ستدامة  - Bال�شكل القانوين :
ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  898370 :رق��م القيد بال�سجل التجاري :
 1505571مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل ال�ت�ج��اري ل��دي�ه��ا ب��إن�ح�لال ال���ش��رك��ة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذل ��ك مب��وج��ب قرار
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/11/11وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال�ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/11/18وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ا�س
ايه ام ايه للمحا�سبة والتدقيق العنوان  :مكتب رقم  911ملك �إيهاب احمد عم علي
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
 اخلليج التجاري  -هاتف  :فاك�س :الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0007067أمر �أداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -م�صطفى حممد حممد ر�ضوان الزعفراين
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2021 /0004647أمر �أداء

�إىل  :املحكوم عليه � /صالح الدين حممد قائدي  -العنوان 9376299 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /جمتبى ا�سفنديار نيكخو  -بالتايل :
ن�ص احلكم
ن�أمر بالزم املقدم �ضده بان ي�ؤدي للطالب مبلغ  25000درهم (خم�سة وع�شرون
الف درهم) والر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت ما عدا ذلك.
حكما غري قابال لال�ستئناف

�إىل املحكوم عليه  :م�صطفى حممد حممد ر�ضوان الزعفراين
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عبدالرحمن عبدالر�ؤوف �أبوجليل  -اجلن�سية  :اردين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  17044درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

املحكمة االبتدائية املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية
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ال�صني تخف�ض العالقات الدبلوما�سية مع ليتوانيا
•• بكني�-أ ف ب

خف�ضت ال�صني ر�سميا عالقاتها الدبلوما�سية مع ليتوانيا وفق ما �أعلنت
وزارة اخلارجية ال�صينية �أم�س الأحد ،احتجاجا على فتح تايوان �سفارة
با�سمها يف فيلنيو�س .وك��ان �سماح ليتوانيا لتايبيه بفتح مكتب ر�سمي
م�ستخدمة ا��س��م ت��اي��وان �شكل خ�ط��وة دبلوما�سية مهمة حت��دت حملة
ال�ضغط التي �شنتها بكني .وترف�ض ال�صني �أي ا�ستخدام ال�سم “تايوان”
ي�ضفي �شرع ّية دول ّية على اجلزيرة التي تتمتع بحكم ذات��ي وتعتربها
بكني جزءا من �أرا�ضيها وتوعدت باال�ستيالء عليها يوما ما بالقوة �إذا
لزم الأمر.
وق��ال��ت ال � ��وزارة يف ب �ي��ان �إن احل�ك��وم��ة ال�صينية “خف�ضت العالقات
الدبلوما�سية ب�ين البلدين ( )...م��ن �أج��ل حماية �سيادتها واملعايري

الأ�سا�سية للعالقات الدولية» .و�أ�ضافت �أن “احلكومة الليتوانية يجب �أن
تتحمل كل العواقب املرتتبة على ذلك” ،معتربة � ّأن ما �أقدمت عليه �ش ّكل
“�سابقة �سيئة على ال�ساحة الدولية» .وقالت بكني �إن ليتوانيا “تخ ّلت
عن االل�ت��زام ال�سيا�سي ال��ذي قطعته عند �إقامة عالقات دبلوما�سية”
م��ع ال���ص�ين ،يف �إ� �ش��ارة �إىل “�سيا�سة ال�صني ال��واح��دة» .وت��اب�ع��ت وزارة
اخلارجية ال�صينية يف بيانها “ال يوجد �سوى �صني واح��دة يف العامل،
وتايوان جزء ال يتجز�أ من �أرا�ضي ال�صني” .و�أ�ضافت “نطالب اجلانب
الليتواين بت�صحيح قراره اخلط�أ على الفور» .من جانبها ،قالت ليتوانيا
الأح��د �إنها “ت�أ�سف” لقرار ال�صني خف�ض العالقات الدبلوما�سية مع
فيلنيو�س .وكتبت وزارة اخلارجية يف بيان �أن “ليتوانيا ت�ؤكد جمددا
مت�سكها ب�سيا�سة “�صني واحدة” لكن يف الوقت نف�سه لديها احلق يف
تو�سيع تعاونها مع تايوان” مبا يف ذل��ك من خ�لال �إن�شاء بعثات غري

دبلوما�سية .و�أعلنت تايوان يف متوز-يوليو �أنها �ستفتح املكتب التمثيلي،
وهو �أول مركز دبلوما�سي جديد لها يف �أوروبا منذ  18عاما ،يف خطوة
ا�ستفزت بكني .وردا على ذلك ،ا�ستدعت بكني �سفريها يف ليتوانيا وطالبت
فيلنيو�س با�ستدعاء �سفريها لدى ال�صني ،وهذا ما ح�صل.
و�أوقفت بكني �أي�ضا قطارات ال�شحن �إىل ليتوانيا .كما �أوقفت �إ�صدار
ت�صاريح ت�صدير امل��واد الغذائية .ي�شكل فتح مكتب فيلنيو�س �أحدث
م�ؤ�شر �إىل �أن بع�ض دول البلطيق و�أوروب��ا الو�سطى ت�سعى �إىل توثيق
العالقات مع ت��اي��وان ،حتى لو �أث��ار ذل��ك غ�ضب ال�صني .يف �أيار-مايو،
�أعلنت ليتوانيا �أنها �ستن�سحب من “منتدى التعاون ال�صيني 1+17
مع دول و�سط و�شرق �أوروبا” ،م�بررة قرارها ب��أن هذا املنتدى “مثري
لالنق�سام” .كذلك ،دفع �سيا�سيون يف جمهورية الت�شيك من �أجل توثيق
العالقات مع تايوان.

باتري�شيا بولريت�ش وهورا�سيو رودريغيز الريتا اليمني ...يتقدم يف االرجنتني

•• الفجر -جان جاك كورلياند�سكي -ترجمة خرية ال�شيباين
كانت االنتخابات الت�شريعية الن�صفية ،التي جرت
يوم الأح��د  14نوفمرب يف الأرجنتني ،من ن�صيب
التحالف اليميني“ ،م ًعا من �أج��ل التغيري” .ومع
ذلك ،هل ّ
تب�شر هذه النتيجة �أو ت�ؤكد ظهور دورة
ليربالية وحمافظة يف �أمريكا الالتينية؟
�إن جناح احت��اد اليمني ال ج��دال فيه ،حيث فاز
حتالف “معا من �أجل التغيري” ،بفارق وا�ضح41 ،
فا�صل  9باملائة من الأ�صوات ،مقابل  33فا�صل 5
باملائة لـ “فرونتي دي تودو�س” (جبهة اجلميع)،
ا�سم التكتل امل�ؤيد لل�سلطة التنفيذية البريونية،
�ألربتو فرنانديز وكري�ستينا كري�شرن.
وخ � �� � �س� ��رت ق � � ��وى الأغ� �ل� �ب� �ي ��ة
احل�ك��وم�ي��ة يف امل�ق��اط�ع��ات اخلم�س
الأك�ث�ر ك�ث��اف��ة �سكانية يف البالد،
بوين�س �آي��ر���س ،قرطبة ،ميندوزا،
�سانتا يف ،و�سان لوي�س .كما �سقطت
امل �ع ��اق ��ل ال �ت��اري �خ �ي��ة البريونية
وال �ك�ير� �ش�نري��ة ،ال ب��ام�ب��ا و�سانتا
كروز ،يف �أيدي املعار�ضة .واختطف
اليمني املتحد ،بن�سبة  47باملائة
م��ن الأ� � �ص� ��وات ،ال �ع��ا� �ص �م��ة ،وفاز
م��ر� �ش��ح مي�ي�ن��ي م �ت �ط��رف بن�سبة
مفاجئة تبلغ  17باملائة.
هذه الت�شريعية املرحلية لي�ست
انتخابات عامة .لقد خ�ضع ن�صف
جم �ل ����س ال � �ن� ��واب وث� �ل ��ث جمل�س
ال �� �ش �ي��وخ ف �ق��ط ل �ل �ت �ج��دي��د .وه ��ذا
مل مي �ن��ع ال� �ق ��وى ال �ي �م �ي �ن �ي��ة من
الإط��اح��ة مبجل�س ال�شيوخ .وكان
ظهور اليمني امل�ت�ط��رف ،بدخوله
الكونغر�س ب�أربعة نواب ،هو الذي

�سمح جلبهة “تودو�س” باحلفاظ
على و�ضعها ك�أول �أقلية “.»1
وم� ��ع ذل � ��ك ،ف� � ��إن ه� ��ذا اليمني
امل�ن�ت���ص��ر ب�ع�ي��د ك��ل ال�ب�ع��د ع��ن �أن
يكون موحدًا :فقد و ّل��د االنت�صار
ط �م �ع��ا ب��االن �ت �خ��اب��ات الرئا�سية
ب�ين العديد م��ن ر�ؤ��س��ائ��ه ورموزه
امل �� �ش �ه��ورة �إع�ل�ام� �ي ��ا ،باتري�شيا
بولريت�ش ،زعيمة حزب بروبوي�ستا
ريبوبليكانا� ،أو هورا�سيو رودريغيز
الري �ت��ا ،ع�م��دة العا�صمة .لكن �أن
مناف�سا يف تيار جاذب يخفف
تكون
ً
املواجهة.
�إن ع ��ام  ،2023ال ��ذي �ستجرى
خ�ل�ال ��ه االن� �ت� �خ ��اب ��ات الرئا�سية
املقبلة ،يعد ب�أن يكون يف مثل هذا
ال�سياق م ��واتٍ للقوى الليربالية
واملحافظة.
فهل ميكن القول� ،أن انتخابات14
ن ��وف �م�ب�ر الأرج� �ن� �ت� �ي� �ن� �ي ��ة ،ت ��ؤك ��د

�سجل نحو � 245ألف مغرتب لبناين �أ�سماءهم لالقرتاع يف االنتخابات النيابية
املزمع عقدها يف �آذار-مار�س ،وفق ما �أعلنت وزارة اخلارجية بعد �إغالق �أبواب
الت�سجيل للمغرتبني عند منت�صف الليل .وو�سط انهيار اقت�صادي مت�سارع
وبعد م��رور �أك�ثر من عامني على تظاهرات احتجاجية �شعبية غري م�سبوقة
�ضد الطبقة احلاكمة ،ينظر كرث �إىل االنتخابات الت�شريعية املقبلة يف 27
�آذار-مار�س كفر�صة لتحدي النظام برغم �إدراكهم �أن حظوظ املعار�ضة الحداث
تغيري �سيا�سي �ضئيلة يف بلد �أنهكته �أزمات مرتاكمة .و�أعلنت وزارة اخلارجية
واملغرتبني اللبنانية بعد منت�صف ليل ال�سبت الأحد عن “�إقبال كثيف” على
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االئتالف االرجنتيني احلاكم يهتز

االنتخابات يف الأرجنتني:

دورة ليربالية -حمافظة جديدة يف �أمريكا الالتينية...؟

عام  ،2023الذي �ستجرى خالله االنتخابات الرئا�سية املقبلة ،يعد ب�أن يكون ً
مواتيا للقوى الليربالية واملحافظة

دورة ج��دي��دة ،ميينية ،يف �أمريكا
الالتينية؟
نعم� ،إذا �أ�ضفنا �إىل هذه النتيجة،
ودائما يف الأرجنتني“ ،االنتخابات
ال�ت�م�ه�ي��دي��ة امل�ف�ت��وح��ة الإجبارية
واملتزامنة” ،يف � 12سبتمرب
 .2021ون �ع��م� ،إذا �أ��ض�ف�ن��ا فوز
مر�شح اجل�ن��اح اليميني ،غيريمو
ال� �س��و ،الإك� � � ��وادور يف � 11أبريل
 .2021نعم مرة �أخرى �إذا �أخذنا
يف االع�ت�ب��ار االن�ت�خ��اب��ات الأخ�ي�رة
يف ب�ي�رو يف � 11أب��ري��ل .2021
بالت�أكيد ،ف��از بالرئا�سة رج��ل من
ال �ي �� �س��ار ،ب �ي��درو ك��ا��س�ت�ي�ل��و (بريو
احل � ��رة) ،ل �ك��ن ال �ن��اخ �ب�ين �أر�سلوا
برملانيني من اليمني.
ون� � �ع � ��م� ،إذا �أدرج � � �ن� � ��ا نتيجة
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال��رئ��ا� �س �ي��ة لعامي
 :2020-2018يف باراغواي ،يف
� 23أبريل  ،2018فاز بها عبدو
بينيتيز (احل��زب ال�ل�ي�برايل) ،ويف
غواتيماال ،مت انتخاب �أليخاندرو
جياماتي يف � 11أغ�سط�س 2019
(“لنذهب �إىل جواتيماال خمتلفة-
فامو�س”) ،ويف ال�سلفادور من قبل
نايب بوكيلي (التحالف الكبري من
ريا ،يف
�أجل الوحدة الوطنية) .و�أخ ً
�أوروغ � ��واي� 27 ،أك�ت��وب��ر ،2019
� �ص �ع��د ل��وي ����س �أل�ب�رت ��و الك � ��ال بو
(احلزب الوطني) �إىل الرئا�سة.

وال� ،إذا ن �ظ��رن��ا �إىل بوليفيا،
حيث �أ�صبح لوي�س �آر���س (احلركة
رئي�سا للدولة يف 18
اال�شرتاكية) ً
�أكتوبر  ،2020وانتخبت املك�سيك
ال �ق��وم��ي وال� �ت� �ق ��دم ��ي� ،أن��دري ����س
م��ان��وي��ل ل��وب �ي��ز �أوب � � � ��رادور ،يف 1
يوليو .2018
وال �أي�ضا� ،إذا �صدقنا ا�ستطالعات
الر�أي التي �أعلنت يف الربازيل (2
�أك�ت��وب��ر  ،)2022وت�شيلي (21
ن��وف �م�بر  ،)2021وكولومبيا،

معظم التناوبات
ال��ت��ي ل��وح��ظ��ت
يف ال�����س��ن��وات
الأخ�����ي�����رة يف
�أمريكا الالتينية
لها �أ�صل اقت�صادي
واج���ت���م���اع���ي

لوي�س �آر�س �صعود ا�شرتاكي يف بوليفيا
•• بريوت�-أ ف ب

وال يعرتف بتايوان ر�سميا �سوى  15بلدا .لكن تايوان حتتفظ مبكاتب
متثيلية م��وازي��ة لل�سفارات مع العديد من ال��دول ،كما �أن بلدانا عدة
لديها ترتيبات مماثلة يف تايبيه .وازداد الدعم ال��دويل للجزيرة منذ
و�صول الرئي�س ال�صيني �شي جينبينغ �إىل ال�سلطة.
وج ��رى ع��دد م�ت��زاي��د م��ن ال��زي��ارات الدبلوما�سية غ�ير الر�سمية بني
م�س�ؤولني تايوانيني و�أوروبيني و�أمريكيني يف الأ�شهر الأخرية.
وا ّتخذ �شي نهجا �أكرث عدوانية ب�شكل ملحوظ جتاه تايبيه منذ انتخاب
الرئي�سة ت�ساي �إنغ-وين عام .2016
وهي مكروهة من بكني لأنها تعترب تايوان دولة ذات �سيادة ولي�ست جزءا
من “�صني واحدة» .كما جعلت بكني العديد من احللفاء الدبلوما�سيني
لتايوان يف ال�سنوات الأخرية يقطعون العالقات الدبلوما�سية معها ،مبا
يف ذلك بنما وال�سلفادور وجمهورية الدومينيكان.

Monday

( 29مايو  ،)2022وهندورا�س
( 28ن ��وف� �م�ب�ر  )2021ف ��وز
املرت�شحني ب�أفكار تقدمية :لوي�س
�إي �ن��ا� �س �ي��و ل ��وال دا ��س�ي�ل�ف��ا (ح ��زب
ال �ع �م��ال) يف ال�ب�رازي ��ل ،غابرييل
ب��وري��ك (�أواف ��ق على ال�ك��رام��ة) يف
ت�شيلي ،غو�ستافو بيرتو (كولومبيا
الإن�سانية) يف كولومبيا ،وزيومارا
ك��ا� �س�ترو (ح ��زب احل��ري��ة و�إع� ��ادة
الت�أ�سي�س احلر) يف هندورا�س.
وال م��رة �أخ� ��رى� ،إذا و�ضعنا يف

املحفظة التقدمية كوبا التي ث ّبتت
ال��رئ�ي����س ال���ش�ي��وع��ي م�ي�غ�ي��ل دياز
ك��ان�ي��ل ع ��ام  ،2018ونيكاراغوا
ال �ت ��ي ج � ��ددت ل �ل��رئ �ي ����س املنتهية
واليته دانيال �أورتيغا يف  7نوفمرب
 ،2021وف �ن��زوي�لا ال�ت��ي وافقت
ع �ل��ى ان �ت �� �ص��ار ن �ي �ك��وال���س م� ��ادورو
يف  20م ��اي ��و ( 2018احل� ��زب
اال�شرتاكي املتحد الفنزويلي).
هل ميكننا ،يف �ضوء هذه النتائج
ال� �ت ��ي ت �ت ��داخ ��ل ف �ي �ه��ا “يف نف�س

البريو الرئا�سة للي�سار والربملان لليمني

�سقطت املعاقل
ال���ت���اري���خ���ي���ة
ال���ب�ي�رون���ي���ة
والكري�شرنية يف
�أي��دي املعار�ضة،
واختطف اليمني
املتحد العا�صمة

فوز مر�شح اليمني ،غيريمو ال�سو ،يف الإكوادور

� 245ألف مغرتب لبناين ي�سجلون لالنتخابات النيابية
الت�سجيل ،م�شرية �إىل �أن “العدد الك ّلي للناخبني امل�سجلني فاق كل التوقعات
وب�ل��غ � 244أل �ف��ا و 442ب�ع��د �إق �ف��ال ب��اب الت�سجيل م�ق��ارن��ة ب �ـ  92810يف
ان�ت�خ��اب��ات ال �ع��ام  .»2018وه ��ذه امل ��رة ال�ث��ان�ي��ة ال�ت��ي ي�ت��اح فيها للمغرتبني
اللبنانيني املخولني االقرتاع امل�شاركة يف اال�ستحقاق االنتخابي.
واعتربت الوزارة يف بيانها �أن “التزايد الكبري يف الت�سجيل خري دليل على هذا
احلما�س وعلى رغبتهم ال�شديدة بامل�شاركة يف ه��ذه العملية» .وبح�سب وزارة
اخلارجية� ،سجل العدد الأكرب من الناخبني �أ�سماءهم يف �أوروبا (نحو � 75ألفاً)

الوقت” ق��وائ��م ميينية وي�سارية
منت�صرة ،حتديد دورات انتخابية،
�أح �ي��ا ًن��ا م��ن ال�ي�م�ين و�أح �ي��ا ًن��ا من
الي�سار؟
ي��زداد ال�ت�ردد وال�شك لأن بع�ض
االن�ت���ص��ارات ق��د مت حتقيقها دون
جم � ��د ،ب �� �س �ب��ب غ� �ي ��اب معار�ضة
ح �ق �ي �ق �ي��ة ،يف ك ��وب ��ا ون �ي �ك ��اراغ ��وا
وف � �ن ��زوي �ل�ا .ول� �ك ��ن �أي � �� ً��ض ��ا ،لأن
ا�ستطالعات الر�أي ال ت�سمح بقراءة
نتائج بع�ض االنتخابات على وجه

ال �ي �ق�ي�ن ،يف ت �� �ش �ي �ل��ي وك ��ذل ��ك يف
هندورا�س.
ويبدو م�ؤ�شر �أكرث مالءمة ويوفر
�إم�ك��ان�ي��ة ق ��راءة �أف���ض��ل للقيام ،يف
غ �ي��اب ال � ��دورة ،مب �ح��اول��ة العثور
على مفتاح ق��راءة مقبول .وميكن
العثور عليه يف “ال رازون” ،وهي
� �ص �ح �ي �ف��ة ي ��وم� �ي ��ة �أرجنتينية،
بتاريخ  15نوفمرب .ج��اء يف هذه
ال�صحيفة التعليق ال �ت��ايل ،وهي
ت�شرح لقرائها �أ��س�ب��اب “الهزمية
املريرة للبريونية” يف االنتخابات
الت�شريعية اجلزئية يف  14نوفمرب:
“الفقر والت�ضخم املتف�شي �أ�ضعف
االئتالف الر�سمي» .وفعال ،ف�إن
م�ع�ظ��م ال �ت �ن��اوب��ات ال �ت��ي لوحظت
يف ال �� �س �ن��وات الأخ �ي��رة يف �أمريكا
ال�لات �ي �ن �ي��ة ل �ه��ا �أ� �ص ��ل اقت�صادي
واجتماعي .لقد ع � ّرف الناخبون
�أن �ف �� �س �ه ��م ،ه �ن ��ا يف الأرج� �ن� �ت�ي�ن،
وهناك يف املك�سيك ،وف ًقا حلياتهم
اليومية ،ولي�س بالأيديولوجيا.
ي �ت �ج��اوز ال�ت���ض�خ��م يف الأرجنتني
 41باملائة والبطالة املطلقة 10
ب��امل��ائ��ة ،وي ��ؤث��ر ال�ف�ق��ر ع�ل��ى �أكرث
من  40باملائة من ال�سكان .و�سبق
لهذه الأرقام ان �أ�سقطت ماوري�سيو
م��اك��ري (مي �ي � ًن��ا) يف االنتخابات
الرئا�سية الأرجنتينية ال�سابقة،
عام .2019

تلتها �آ�سيا (�أك�ثر من � 61ألفاً) و�أمريكا ال�شمالية (نحو � 60ألفاً) ،فيما مل
يُ�سجل �سوى � 6350شخ�صاً يف �أمريكا الالتينية .ويُعترب عدد امل�سجلني �ضئي ً
ال
ن�سبياً نظراً لوجود ماليني اللبنانيني املغرتبني املوزعني يف العامل ،والذين زاد
عددهم خالل العامني املا�ضيني .فمع تدهور نوعية احلياة يف لبنان ،اختارت
عائالت كثرية وخريجون جدد و�أطباء وممر�ضني وغريهم الهجرة بحثاً عن
بدايات جديدة بعدما فقدوا الأمل بالتغيري واملحا�سبة .ومنذ فتح باب الت�سجيل
يف بداية ت�شرين الأول/اكتوبر ،تكثفت احلمالت الإعالمية حلث املغرتبني على

الت�سجيل .ويُ�شكك البع�ض يف �إمكانية �إجراء االنتخابات يف املوعد املحدد يف �آذار/
مار�س جراء اعرتا�ض رئي�س اجلمهورية مي�شال عون وحزبه ال�سيا�سي التيار
الوطني احلر و�إ�صرارهما على �أن تعقد يف �أيار/مايو .و ُت�ضاف عقدة �إجراء
االنتخابات �إىل �أزم��ات �سيا�سية عدة ت�شهدها البالد ،حيث مل تعقد احلكومة
�أي اجتماعات منذ منت�صف ت�شرين الأول/اكتوبر جراء رف�ض وزراء حزب اهلل
وحليفته حركة �أمل عقد �أي جل�سة ما مل تكن خم�ص�صة للبتّ مب�صري املحقق
العديل يف انفجار مرف�أ بريوت ،الذي يتهمانه بالـ”الت�سيي�س” .ويقع على عاتق
احلكومة برئا�سة جنيب ميقاتي ،والتي ت�شكلت يف �أيلول�/سبتمرب� ،أن حت�ضر
لالنتخابات الت�شريعية ،التي ي�أمل معار�ضون �أن حتدث ولو تغيرياً حمدوداً يف
امل�شهد ال�سيا�سي الطاغي على البالد منذ عقود.
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الدورة الـ  27ملهرجان دبي للت�سوق تنطلق  15دي�سمرب املقبل وتقدم جوائز قيمة
•• دبي  -وام:

14

�أعلنت م�ؤ�س�سة دب��ي للمهرجانات والتجزئة عن ال�سحوبات الكربى
التي تت�ضمنها الدورة ال�سابعة والع�شرين ملهرجان دبي للت�سوق الذي
�سينطلق يف  15دي�سمرب املقبل وي�ستمر حتى  29يناير  2022املقبل
والتي ينتظرها ع�شاق الت�سوق وزوار املهرجان كل ع��ام مل�ساهمتها يف
تغيري حياة العديد من الفائزين.
وت� �ت� �ع ��اون م ��ؤ� �س �� �س��ة دب� ��ي ل �ل �م �ه��رج��ان��ات وال �ت �ج��زئ��ة م ��ع �شركائها
اال�سرتاتيجيني لتقدمي جتارب ت�سوق مميزة �إىل جانب فر�ص الربح
الوفري حيث تقدم �سحوبات “�إنفينيتي الكربى” بالتعاون مع “العربية
لل�سيارات” يف “جمموعة عبد الواحد الر�ستماين” و�سحوبات “ني�سان
الكربى” بالتعاون مع جمموعة “اينوك».

••د بي-وام:

تو�صل امل�شاركون يف ختام جل�سات
امل�ؤمتر العاملي التا�سع واخلم�سون
 ACIوامل� � � � ��ؤمت � � � ��ر اخل� ��ام � ��� ��س
والأرب� � � �ع � � ��ون - ICA 2021
اللذين نظمتهما جمعية الإمارات
للمتداولني يف الأ�سواق املالية حتت
�شعار “العامل يف مرحلة حتول”
 �إىل  10ت��و� �ص �ي��ات ،م��ن �ش�أنهاحتقيق �أه��داف النمو االقت�صادي،
وت�ط��وي��ر �أدوات � ��ه ،وت��و��س�ي��ع قاعدة
تعامالته م��ع خمتلف الأ� �س��واق يف
�شتى �أرج ��اء ال �ع��امل� ،آخ��ذي��ن بعني
االع �ت �ب��ار دور الإم� � � ��ارات ووعيها
امل �ب �ك��ر وم� �ب ��ادرت� �ه ��ا �إىل توظيف
ال��ذك��اء اال�صطناعي يف القطاعات
االقت�صادية ،وتفعيل نظام تقنيات
ال �ب �ل��وك ت �� �ش�ين ،يف خ �ط��وة ت�ؤكد
حر�صها على ا�ست�شراف امل�ستقبل،
وو��ض��ع اخلطط واال�سرتاتيجيات
الالزمة ملواجهة حتدياته.
وت�ضمنت التو�صيات التي تو�صل
�إليها امل�شاركون �ضرورة اال�ستفادة
م ��ن �أزم � � ��ة “كوفيد  ،”19من
خ�لال توظيف ال��درو���س امل�ستفادة
والأخ�ط��اء املرتكبة من قبل بع�ض
االق� �ت� ��� �ص ��ادات ال �ع��امل �ي��ة يف تعزيز
م� ��رون� ��ة الأدوات االق �ت �� �ص ��ادي ��ة،
للتمكن م��ن التحول الكامل نحو
البلوك ت�شني ،والأنظمة الرقمية،
م � ��ع ت� ��وف�ي��ر احل� � �ل � ��ول ال�ل��ازم� ��ة
للتحديات امل�صاحبة ،والتي ت�شمل
احل �ف��اظ ع�ل��ى �أم ��ن ال �ب �ي��ان��ات مبا
يعزز اخل�صو�صية ،وحت�سني الأداء،
ورفع كفاءة العمالت امل�شفرة كنوع
م�ستحدث وجديد من الأ�صول.
و�أعلن امل�شاركون عن �أهمية حتديد
ال���ض��واب��ط والآل �ي��ات ال �ق��ادرة على

كما تت�ضمن فعاليات املهرجان تنظيم حملة “ت�سوق واربح” بالتعاون
م��ع جمموعة م��راك��ز الت�سوق يف دبي..فيما �سيكون اجلمهور كذلك
ع �ل��ى م��وع��د م��ع ف��ر���ص ال��رب��ح ال��وف�ي�ر م��ع � �س �ح��وب��ات �أخ � ��رى �ضمن
“اجلائزة الكربى ملهرجان دبي للت�سوق” و”اجلائزة النقدية الكربى
ملهرجان دبي للت�سوق” والتي ت�ست�ضيفها م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات
والتجزئة على “�أي ديلز �»Idealz-إحدى �أ�شهر من�صات الت�سوق
الإلكرتوين يف املنطقة .وقال �أحمد اخلاجة املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
دبي للمهرجانات والتجزئة �إن دبي ت�شتهر على م�ستوى العامل ب�أنها
�أر���ض الفر�ص والطموحات و�أنها لطاملا حققت �أح�لام الكثريين فيما
يعترب مهرجان دبي للت�سوق املو�سم املثايل لتحويل تلك الأح�لام �إىل
حقيقة .ويف الوقت الذي يقدم فيه املهرجان �أف�ضل التجارب الفريدة
واملتنوعة يف العامل ف�إنه يكت�سب طابعا خا�صا مع �سحوباته التي تغري

م�ؤمتر «العامل يف مرحلة حتول» يختتم �أعماله بـ  10تو�صيات لتحقيق �أهداف النمو االقت�صادي

تعزيز ق��درات امل�ؤ�س�سات ومتكينها
من و�ضع �إط��ار عام للحوكمة التي
ت�سهم يف ت�سهيل حركتها وتنقلها
يف ال �ع��امل ال��رق �م��ي التكنولوجي،
ب � ��الإ� � �ض � ��اف � ��ة �إىل �إرف � � � � � ��اق تلك
ال�ضوابط مبنظومة من ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات املنظمة ال�ستخدام
وتطبيق التقنيات الرقيمة ،ف�ض ً
ال
عن حتديد ن�صو�ص يف بيئة العمل
تت�ضمن ال�سيا�سات املحددة لتطبيق
ال� �ب� �ل ��وك ت� ��� �ش�ي�ن ،ورف � � ��ع ق� � ��درات
الأ� �س��واق املالية يف �أوق ��ات الأزمات
واال��ض�ط��راب��ات م��ن خ�لال تو�ضيح
و�ضع الأ�صول امل�شفرة وحتديدها.
و�أو�� � �ص � ��ى امل� ��� �ش ��ارك ��ون ب� ��� �ض ��رورة
ت ��وج� �ي ��ه وف � � ��رة اخل � � �ي� � ��ارات التي
ت�ت�ي�ح�ه��ا ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،مب��ا فيها

ال� ��ذك� ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي يف تقييم
خماطر الأوبئة ،وا�ستباقها بحلول
توجيهية� ،إىل ج��ان��ب تعظيم دور
تبادل املعلومات من خ�لال مراكز
امل�ع�ل��وم��ات واالت �� �ص��االت الوطنية،
ال�ت��ي ت�سهم يف ��س��رع��ة اال�ستجابة
وم � ��واج� � �ه � ��ة الأزم� � � � � � ��ات وتقييم
خم��اط��ره��ا ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تعزيز
دور تن�سيق البيانات ب�ين مكونات
القطاعات االقت�صادية ،والتحول
نحو تبني مناذج مرنة �ضمن �أدوات
ال�ع�م��ل االق �ت �� �ص��ادي ،للتمكن من
جم � ��اراة ال �ت �غ�ي�رات ال �ط��ارئ��ة على
الواقع التكنولوجي ،وتفعيل واقع
االب �ت �ك��ار وث �ق��اف �ت��ه ل �ي �ك��ون قاعدة
االن � �ط �ل�اق ن �ح��و حت �ق �ي��ق النجاح
املطلوب ،من خالل النمو يف جمال

تطبيق تكنولوجيا البلوك ت�شني.
وق� � � ��ال امل� � � ��ؤمت � � ��رون �إن ال� ��ذك� ��اء
اال�صطناعي �أح ��دث حت� اً
ريا
�ول كب ً
يف �إدارة الأموال حيث تتناف�س الآن
معظم ال�ب�ن��وك وب �ي��وت اال�ستثمار
ع�ل��ى ت�ط�ب�ي��ق �أف �� �ض��ل ال�ت�ق�ن�ي��ات �إذ
مي �ك��ن ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن ا�ستخدام
�أموالهم يف �صناديق متويل بدون
ت��دخ��ل ب �� �ش��ري  ،ومي �ك �ن �ه��م �إدارة
�أم��وال �ه��م وف � ًق��ا مل���س�ت��وى املخاطر
وال �ع��وائ��د ل��دي�ه��م  ..م ��ؤك��دي��ن �أن
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ��س��اع��دت ال�ب�ن��وك يف
تقليل الكثري من التكاليف وحتويل
ت��رك �ي��زه��ا يف ال �ب �ح��ث والتطوير
م��ن �أج ��ل ا��س�ت�خ��دام تقنية �أف�ضل
التقنيات.
و�أ�شار املتحدثون �إىل �أهمية العقلية

ف �ي��ه .ويتزامن
ذل� ��ك ال �ن �م��و مع
ال�ت�ط��ور امل�ستمر
ال � � � � ��ذي جت ��ري ��ه
“�إمباور” يف
ريادتها الرقمية
ك� � � � � � ��أول �� �ش ��رك ��ة
ت�ب�ري ��د مناطق
ت� �ط� �ب ��ق خ ��دم ��ة
ال� � �ت� � ��� � �س� � �ج� � �ي � ��ل
الإلكرتوين على
م�ستوى الإمارات
واملنطقة حمقق ًة
ب ��ذل ��ك م �� �س �ت��وي��ات ج� ��دي� ��دة يف
م�ساهمتها يف “ا�سرتاتيجية دبي
للمعامالت الالورقية” وال�صعود
مبعدالت �إ�سعاد املتعاملني الأفراد
امل���س�ت��أج��ري��ن وم�ل�اك العقارات
و� �ش��رك��ات ال �ت �ط��وي��ر م ��ن خالل
توفري ال��وق��ت واجل�ه��د والتكلفة
عليهم بعدم احلاجة اىل احل�ضور
ال�شخ�صي اىل مقر امل�ؤ�س�سة �أو
مراكز خدمات املتعاملني التابعة

لها ك�شرط �أ�سا�سي
وم �ل��زم لت�سجيل
امل � � � �� � � � �ش� � � ��روع �أو
ال��وح��دة العقارية
يف خ� � � � ��دم� � � � ��ات
تربيد “�إمباور”
والح � � �ق � � �اً ال� �ب ��دء
ب��احل �� �ص��ول على
اخل��دم��ات و�إجناز
ما يت�صل بها من
معامالت.
وت��وق��ع �أح �م��د بن
� �ش �ع �ف��ار الرئي�س
التنفيذي لـ “�إمباور” ان ت�شهد
امل�ؤ�س�سة خالل الربع الرابع من
ال�ع��ام اجل ��اري�� ،ص�ع��وداً ك�ب�يراً يف
�أع� � ��داد امل �ت �ع��ام �ل�ين ال� �س �ي �م��ا من
م�ل�اك وم���س�ت�خ��دم��ي العقارات
التجارية املتعددة اال�ستخدامات
ال�ت��ي ت�شهد ازده� ��اراً يف اال�شغال
ب�سبب ال�ت�ع��ايف االق �ت �� �ص��ادي من
تداعيات اجلائحة.
كما �أ�شار بن �شعفار �أن التح�سن

امل �ل �ح��وظ يف ال �� �س��وق الإم ��ارات ��ي
�سيفتح �أم� ��ام امل��ؤ��س���س��ة العديد
م��ن ال�صفقات وم�شاريع تو�سعة
جديدة �ست�شمل خمتلف الإمارات
و�ستعزز بذلك عدد املتعاملني مع
نهاية العام اجلاري.
و�أ�ضاف نحر�ص دائما على تقدمي
خدمات تتميز بال�سهولة واجلودة،
وت�ت�م��ا��ش��ى م��ع اال�سرتاتيجيات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،وال � �ت � �ق� ��دم التقني
امل �� �س �ت �م��ر ،ال� ��ذي ت �� �ش �ه��ده �إم� ��ارة
دب��ي؛ حر�صاً على ت�سهيل �إجناز
خمتلف املعامالت وحتقيق ر�ضاء
و�سعادة املتعاملني.
�أو� �ض �ح��ت “�إمباور” �أن عملية
الت�سجيل يف موقعها االلكرتوين
� �س �ه �ل��ة وي �� �س�ي�رة وت� �ت ��م بب�ضعة
خ �ط��وات ح�ي��ث مي�ك��ن للمتعامل
زي � ��ارة م��وق �ع �ه��ا ع �ل��ى الإن�ت�رن ��ت
www.empower.ae
واالطالع على خطوات الت�سجيل
ال� ��� �س� �ه� �ل ��ة م � ��ن خ� �ل ��ال فيديو
مف�صل.

التجاري واال�ستثماري وال�صادرات
بني ال�شارقة وماليزيا ،من �أجل زيادة
ح�ص�ص املنتجات الوطنية الإماراتية
يف الأ�سواق املاليزية التي تعد نافذة
لأ��س��واق منطقة جنوب �شرق �آ�سيا.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال م�ل�ت�ق��ى الأعمال
بني ال�شارقة وماليزيا الذي نظمته
الغرفة م��ؤخ��را يف مقرها مبنا�سبة
زي� � ��ارة وف� ��د جت � ��اري م ��ن م�ؤ�س�سة

تنمية ال�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة املاليزية
لإم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ،وذل� ��ك بح�ضور
ع�ب��دال�ع��زي��ز ��ش�ط��اف م�ساعد املدير
ال �ع��ام ل�ق�ط��اع االت �� �ص��ال والأع �م��ال،
و�سعادة �شارمياتون مات �صالح نائب
الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة تنمية
ال�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة امل��ال�ي��زي��ة وعدد
م��ن امل���س��ؤول�ين م��ن اجل��ان �ب�ين� ،إىل
جانب ح�ضور رجال �أعمال وممثلني

ع��ن ق �ط��اع��ات اق �ت �� �ص��ادي��ة متنوعة
وع ��دد م��ن ال���ش��رك��ات م��ن ال�شارقة
وماليزيا.
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منوا يف الطلب على خدمات �إمباور لتربيد مناطق

•• دبي-الفجر:

�سجلت م�ؤ�س�سة الإمارات لأنظمة
التربيد املركزي “�إمباور” �أكرب
م� ��زود خل��دم��ات ت�بري��د املناطق
يف ال�ع��امل من��واً وا�ضحاً يف حجم
�إق� �ب ��ال امل �ت �ع��ام �ل�ين م ��ن خمتلف
م� �ن ��اط ��ق دب � ��ي ل �ل �ح �� �ص��ول على
خدمات تربيد املناطق ال�صديقة
للبيئة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا امل�ؤ�س�سة
مب �ع��اي�ير ع��امل �ي��ة ،ح �ي��ث �شهدت
ال�شركة يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل
م��ن ال�ع��ام اجل��اري من��واً بحوايل
 ٪49يف اعداد الأفراد وال�شركات
م ��ن امل �� �س �ج �ل�ين اجل � ��دد مقارنة
بالفرتة ذات�ه��ا م��ن ال�ع��ام املا�ضي
حيث �سجل متعاملون ج��دد من
ال�ق�ط��اع�ين احل�ك��وم��ي واخلا�ص
وفتحوا ح�سابات خا�صة مبا�شرة
من خالل نوافذ ت�سجيل ال�شركة
الإلكرتونية لي�صبح يف مقدروهم
�إجن� ��از ك��اف��ة م�ع��ام�لات�ه��م يف �أي
وق��ت وم��ن �أي م�ك��ان يتواجدون

غرفة ال�شارقة ت�ؤكد على زيادة ح�ص�ص
املنتجات الوطنية الإماراتية يف الأ�سواق املاليزية

•• ال�شارقة-الفجر:

�أكدت غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة
�أن �ه��ا حت��ر���ص ع�ل��ى ت�ع��زي��ز جهودها
لتعميق ع�لاق��ة �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة مع
دول جنوب �شرق �آ�سيا ،وال�سيما �أن
اق�ت���ص��اد ت�ل��ك ال� ��دول ي�ع��د الأ�سرع
منوا على م�ستوى العامل ،من خالل
�إيجاد �آليات م�شرتكة لتعزيز التبادل

جم��رى ح�ي��اة ال�ف��ائ��زي��ن .و�أ� �ض��اف �أن ال�سحوبات تعترب م��ن الركائز
الأ�سا�سية للمهرجان حيث اكت�سبت �شعبية وا��س�ع��ة ط��وال ال�سنوات
املا�ضية نتيجة لل�شراكة الوثيقة والطويلة مع “جمموعة عبد الواحد
الر�ستماين” و”اينوك” بالإ�ضافة �إىل جمموعة مراكز الت�سوق يف دبي
و “�أي ديلز »Idealz -والتي ت�ؤكد جم��دداً موا�صلة مهرجان دبي
للت�سوق جناحاته املتتالية على م��دار ال�سنوات املا�ضية بف�ضل الدعم
ال��ذي يقدمه القطاع اخل��ا���ص مو�ضحا �أن��ه يف ه��ذا ال�ع��ام اال�ستثنائي
الذي ن�شهد فيه تنظيم معر�ض “�إك�سبو  2020دبي” و االحتفاالت
باليوبيل الذهبي للإمارات �أبدى ال�شركاء ثقتهم ودعمهم يف املبادرات
التي تقودها احلكومة ومن بينها مهرجان دبي للت�سوق للت�أكيد على
التزامهم بتعزيز هذه ال�شراكة والتن�سيق والعمل امل�شرتك مع القطاع
العام للم�ساهمة يف اجلهود املبذولة للتعايف وحتقيق االزده��ار وكذلك

للمحافظة على جاذبية دبي العاملية كوجهة مف�ضلة للزيارة .من جانبه
قال �سعادة �سيف حميد الفال�سي الرئي�س التنفيذي ملجموعة “اينوك”
ان مهرجان دبي للت�سوق مثل �أحد �أهم املنا�سبات التي تتيح لنا فر�صة
مكاف�أة عمالئنا املخل�صني وي�سعدنا امل�شاركة ه��ذا ال�ع��ام يف الن�سخة
ال�سابعة والع�شرين م��ن امل�ه��رج��ان ع�بر ت�ق��دمي العديد م��ن اجلوائز
واملكاف�آت الق ّيمة كما ي�س ّرنا الإعالن �أنه وللمرة الأوىل على الإطالق
�سيحظى عمال�ؤنا بفر�صة امل�شاركة بال�سحوبات عند التز ّود بالوقود
من حمطات اخلدمة التابعة لنا مما تتيح للمزيد من الزوار واملقيمني
فر�صة امل�شاركة والفوز مع عائالتهم.
و�أكد �أن دبي كانت و ال تزال واحدة من �أهم الوجهات التي حتت�ضن �أبرز
املهرجانات والفعاليات الرتفيهية على م�ستوى ال�شرق الأو�سط والعامل
ونحن نفخر ب�أن نكون جزءاً من هذا احلدث ال�سنوي.

�شراكة مثمرة
ورح��ب عبد العزيز �شطاف بالوفد
امل��ال �ي��زي ،م�ع��رب��ا ع��ن ت�ط�ل��ع غرفة
ال���ش��ارق��ة لتنمية ع�لاق��ات التعاون
االقت�صادي ب�ين جمتمعي الأعمال
لدى كال اجلانبني وت�شجيعهم على
ب�ن��اء ��ش��راك��ات ب � ّن��اءة وم�ث�م��رة بعيدة
امل ��دى ،والعمل على تعزيز اجلهود
امل �� �ش�ت�رك��ة ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د ال�ت�روي ��ج
التجاري ملجاالت اال�ستثمار املتاحة،
يف �إط��ار عالقات ال�صداقة القائمة
بني البلدين ،ويف �ضوء احلر�ص على
موا�صلة تطوير العالقات الثنائية
ودفعها نحو �آفاق �أكرث منوا وازدهارا،
ال �سيما على ال�صعيدين االقت�صادي
واال��س�ت�ث�م��اري ،خا�صة و�أن الغرفة
يجمعها اتفاقية تعاون مع م�ؤ�س�سة
تنمية ال�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة املاليزية
مربمة يف العام .1994
و�أكد �شطاف� ،أن الغرفة حتر�ص على
تقدمي كافة �سبل الدعم والت�سهيالت
واملزايا التي ت�شجع جمتمع الأعمال
املاليزي على

امل �ت��وازن��ة وك�ي��ف ت ��ؤث��ر ع�ل��ى اتخاذ
ال �ق��رارات� ،إذ يجب درا��س��ة وحتليل
امل��واق��ف ث��م ات�خ��اذ ال �ق��رارات وف ًقا
ل��ذل��ك واالع �ت �م��اد ع�ل��ى الدرا�سات
والأرق ��ام واال�سرتاتيجيات املتبعة
 ..م���ش��ددي��ن ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ال�صحة
النف�سية للقادة لتوجيه الأفراد من
�أجل م�ستقبل �أف�ضل.
ون ��اق� �� ��ش امل � �� � �ش ��ارك ��ون ال� �ق ��وان�ي�ن
االقت�صادية امل��دع��وم��ة التي متكن
ال�شركات املالية من النمو بطريقة
ف� �ع ��ال ��ة ،وك� ��ذل� ��ك ال� ��� �ش ��راك ��ة بني
احلكومة والقطاع اخلا�ص لتحقيق
املنفعة العامة لالقت�صاد وخا�صة
خالل ع�صر اجلائحة ،ومت اختيار
دوله الإم��ارات كمثال لباقي الدول
يف كيفية توفري الدعم للقطاعني

احل � �ك� ��وم� ��ي واخل� � ��ا�� � ��ص ل�ضمان
ا�ستمراريه الأعمال ب�شكل �صحيح.
وق� � ��ال حم �م��د ال �ه��ا� �ش �م��ي رئي�س
جمعية الإم � ��ارات ل�ل�م�ت��داول�ين يف
الأ�� �س ��واق املالية� “ ”:إن اجتماع
ه ��ذا ال �ع��دد ال�ك�ب�ير م��ن ال�ضيوف
امل�ؤثرين يف جمتمعاتهم ،ويف واقع
االقت�صادات العاملية ،وم�شاركتهم
يف جل�سات امل��ؤمت��ر� ،أ�سهم يف �إثراء
احل ��دث ،و�أدى �إىل و��ض��ع العديد
م��ن ال�ن�ق��اط امل �ح��وري��ة واملف�صلية
على طاولة املناق�شات ،مما �أف�ضى
�إىل اخل� � ��روج ب �ت��و� �ص �ي��ات عديدة
ن�أمل �أن ت�ساهم يف التعايف ال�سريع
لالقت�صاد والقطاع املايل ،والتكيف
م ��ع ال �ت �ق �ن �ي��ات اجل � ��دي � ��دة ،وفهم
الآث ��ار اجل��دي��دة لأ��س�ع��ار الفائدة،

واال��س�ت�ث�م��ارات ب��ا��س�ت�خ��دام الذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي» .ب��دوره��ا �أو�ضحت
عهود �آل علي ع�ضو جمل�س �إدارة
جمعية الإم � ��ارات ل�ل�م�ت��داول�ين يف
الأ��س��واق املالية� ،أن اختتام امل�ؤمتر
ل�ف�ع��ال�ي��ات��ه ،يعترب نقطة انطالق
ن�ح��و اخل �ط��وة ال�ت��ال�ي��ة م��ن العمل
ال � ��د�ؤوب جت��اه تطبيق تو�صياته،
و�إ�سقاطها بالتدريج على القطاعات
االقت�صادية ،م��ع موا�صلة البحث
واالب�ت�ك��ار لغية تعزيز ا�ستمرارية
ال� �ن� �م ��و االق � �ت � �� � �ص� ��ادي ،وت �ط��وي��ر
�أدوات ��ه مب��ا ين�سجم م��ع التطورات
امل�ت�لاح�ق��ة ال�ت��ي ي�شهدها العامل،
ويواكب امل�ستجدات املت�سارعة التي
يحققها التطور التكنولوجي.
م��ن ج��ان�ب�ه��م �أع� ��رب امل �� �ش��ارك��ون يف

امل� ��ؤمت ��رع ��ن � �س �ع��ادت �ه��م بح�ضور
امل�ؤمتر ،وا�صفينه بامل�ؤمتر الأكرث
تنظيماً وثرا ًء باجلل�سات املف�صلية،
والنقا�شات امل�ح��وري��ة ،ال�ت��ي �شارك
بها نخبة من رواد الأ�سواق املالية،
والبنوك املركزية ،وقيادات �سيا�سية
متخ�ص�صة يف القطاع االقت�صادي،
ورج � ��ال الأع � �م� ��ال ،والأك ��ادمي �ي�ي�ن
الأق �ت �� �ص��ادي�ي�ن ،م���ش�ي��دي��ن بقدرة
م �ن �ظ �م��ي امل� � ��ؤمت � ��ر ع� �ل ��ى تطبيق
� �س �ي��ا� �س��ات ال �ت �ب��اع��د االجتماعي،
وامل� �ع ��اي�ي�ر االح �ت��رازي � ��ة ،وتوفري
فري ًقا الختبارات  PCRيف املكان
الحتياجات امل�شاركني.
ويف �أعقاب اختتام امل�ؤمتر قام وفد
م��ن جمعية الإم ��ارات للمتداولني
يف الأ� � �س� ��واق امل��ال �ي��ة ،با�صطحاب
جميع الوفود امل�شاركة يف امل�ؤمتر،
يف ج��ول��ة �سياحية ت�ضمنت زيارة
معر�ض �إك�سبو  ،2020واالطالع
على الأجنحة امل�شاركة ،بالإ�ضافة
�إىل زيارة عدد من املرافق والأماكن
ال�سياحية التي تزخر بها �إمارة دبي،
بهدف اطالعهم على ال�سبب الذي
يجعل منها وجهة �أوىل لل�سياح من
�شتى �أرجاء العامل.
ي��ذك��ر ان �أع� �م ��ال امل� ��ؤمت ��ر العاملي
التا�سع واخلم�سون  ACIوامل�ؤمتر
اخل� ��ام � ��� ��س والأرب � � � �ع � � � ��ون ICA
 ،2021ان �ط �ل �ق��ت ب �ت �ن �ظ �ي��م من
جمعية الإم � ��ارات ل�ل�م�ت��داول�ين يف
الأ�سواق املالية ،حتت �شعار” العامل
يف مرحلة حتول” ،خ�لال الفرتة
من  18وحتى  20نوفمرب ،بفندق
هيلتون يف قرية احلبتور يف دبي.
مب�شاركة �أكرث من � 600ضيف من
ال�شخ�صيات االقت�صادية والقيادات
ال�ساي�سية ال�سابقة م�ن��ى خمتلف
�أنحاء العامل.

ً
مقارنة بالفرتة ذاتها من العام 2020
بنمو قدره % 69

االقت�صاد وال�سياحة بدبي :دبي ت�ستقطب 55,194
�شركة جديدة خالل الع�شرة �أ�شهر الأوىل من 2021
•• دبي-الفجر:

�أفاد تقرير �صادر من قطاع الت�سجيل والرتخي�ص التجاري بدائرة االقت�صاد
وال�سياحة بدبي عن �إ�صدار  55,194رخ�صة جديدة خالل الع�شرة �أ�شهر
الأوىل من عام  2021بنمو قدره  69%مقارن ًة بالفرتة ذاتها من العام
 ،2020وال�ت��ي مت خاللها �إ� �ص��دار  32,626رخ�صة ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤكد
على اجلهود املبذولة يف تقدمي مقومات حتفيز ل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال
وا�ستدامتها ،بالإ�ضافة �إىل جاذبية �إم��ارة دبي للراغبني مبزاولة الأن�شطة
التجارية ،وزي��ادة ثقة جمتمع الأعمال يف اقت�صادها ،وما يوفره من فر�ص
للنجاح.
وت��ؤك��د الأرق��ام على ق��وة وا�ستمرارية النمو االقت�صادي الطموح للإمارة،
واحتوائها الناجح لتداعيات الأزمة العاملية املتمثلة بجائحة (كوفيد،)19-
و�سرعة احلكومة يف تبني وتعديل ال�سيا�سات االقت�صادية املالئمة وتطبيقها
على �أر���ض الواقع يف �سبيل رفع ن�سبة النمو االقت�صادي ،وتخفي�ض تكلفة
ممار�سة الأع�م��ال ،وتب�سيط ا�شرتاطات و�إج��راءات بدء الأعمال يف الإمارة،
الأمر الذي ي�ساهم يف تعزيز ثقة امل�ستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة
لالقت�صاد الوطني املتنوع.
وت��و ّزع��ت الرخ�ص اجلديدة التي مت �إ�صدارها خ�لال الع�شرة �أ�شهر الأوىل
من عام  2021على ح�سب فئة الرخ�صة ،حيث جاءت يف مقدمتها الرخ�ص
املهنية بن�سبة  ،59%تلتها التجارية بن�سبة  .41%و�سلط التقرير ال�ضوء
على توزيع هذه الرخ�ص ح�سب املناطق الرئي�سية يف �إمارة دبي ،وكانت احل�صة
الأك�بر ملنطقة بر دب��ي ب�إجمايل  37,562رخ�صة ،وم��ن ثم منطقة ديرة
مبجموع  17,572رخ�صة ،ومنطقة ح َّتا بواقع  60رخ�صة جديدة ،يف حني
جاء توزيع الرخ�ص على ح�سب �أعلى مناطق فرعية كالتايل :الفهيدي ،برج
خليفة ،بور �سعيد ،املرر ،املركز التجاري الأول ،اخلبي�صي ،الرب�شاء الأوىل،
نايف ،القرهود ،والكرامة.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن امل�ؤ�س�سات الفردية �ش َّكلت  38%من �إجمايل الرخ�ص
اجلديدة التي مت �إ�صدارها خ�لال الع�شرة �أ�شهر الأوىل من العام اجلاري
على ح�سب ال�شكل ال�ق��ان��وين ،يف ح�ين ا�ستحوذت ال�شركات ذات م�س�ؤولية

حمدودة على ن�سبة  ،28%وتبعتها الأعمال املدنية بن�سبة  .24%و�ضمت
باقي قائمة الأ�شكال القانونية كال من ال�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة
 ال�شخ�ص الواحد (ذ.م.م ،).ف��روع ل�شركات مقرها يف �إم��ارة �أخ��رى ،فروع�شركات /م�ؤ�س�سات مقرها منطقة حرة ،فروع �شركات �أجنبية ،فروع �شركات
خليجية� ،شركات م�ساهمة خا�صة� ،شركات م�ساهمة عامة ،وتو�صية ب�سيطة.
و�أو�ضح التقرير �أن �إجمايل معامالت الت�سجيل والرتخي�ص التجاري املُنجزة
خالل الع�شرة �أ�شهر الأوىل من عام  2021و�صل �إىل  233,908معاملة
بنمو وق��دره  17%مقارن ًة بالفرتة ذاتها من العام  ،2020حيث و�صل
�إج�م��ايل امل�ع��ام�لات �آن ��ذاك �إىل  199,888معاملة .وو��ص��ل ع��دد �إجمايل
معامالت التجديد �إىل � 120,120إجرا ًء بنمو قدره  3%مقارن ًة بالفرتة
ذاتها من  2020والتي �سجلت فيه (� 117,030إجراء).

املا�ضي ق��راراً باللوائح التنظيمية
واملتطلبات الالزمة لت�شغيل بيوت
العطالت يف �أنحاء الإم��ارة وتركز
ه ��ذه ال �ل��وائ��ح ع�ل��ى ت ��أك �ي��د �أهمية
االل� �ت ��زام ب��امل�ت�ط�ل�ب��ات املن�صو�ص
عليها م��ن �أج��ل ت�شغيل الوحدات
امل�سجلة بكفاءة وا�ستدامة .وميكن
االط�ل�اع على ه��ذه ال�ل��وائ��ح �ضمن
دليل �شامل يقدم معلومات وافية
عن ا�شرتاطات ومعايري الت�شغيل.
وق ��ال ��س�ع��ادة ع�ل��ي ال�شيبة ،املدير
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل� �ق� �ط ��اع ال�سياحة
وال� �ت� ��� �س ��وي ��ق يف دائ� � � ��رة الثقافة
وال �� �س �ي��اح��ة يف �أب��وظ �ب��ي “ ندعو
م�شغلي بيوت العطالت �إىل ت�سجيل
وحداتهم على النظام الإلكرتوين
اجل ��دي ��د ب �� �س �ه��ول��ة ويف خطوات

ووف � ًق��ا ل �ق��رار املجل�س التنفيذي،
تكفل ه��ذه ال�ل��وائ��ح تقدمي �أف�ضل
اخلدمات للزوار عند اختيار �أماكن
�إق ��ام �ت �ه ��م م ��ع ت ��وف�ي�ر جمموعة
م�ت�ن��وع��ة وم�ت�م�ي��زة م��ن اخليارات
�إىل جانب حوكمة وتنظيم الن�شاط
التجاري لبيوت العطالت ،والت�أكد
م��ن االل �ت��زام باحلفاظ على �أرقى
م���س�ت��وي��ات اجل� ��ودة يف املجتمعات
ال���س�ك�ن�ي��ة .وخ �ل�ال ت �ط��وي��ر نظام
ال�ت���س�ج�ي��ل وال�ترخ �ي ����ص� ،أبرمت
دائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي
� �ش��راك��ات م��ع اجل �ه��ات احلكومية
املعنية يف الإمارة ،ومن بينها مركز
املراقبة و التحكم ،دائرة البلديات
و ال�ن�ق��ل ،ال��دف��اع امل ��دين و �شرطة
�أبوظبي.

الثقافة وال�سياحة تدعو م�شغلي بيوت العطالت
�إىل ت�سجيل وحداتهم على النظام الإلكرتوين اجلديد

•• �أبوظبي-وام:

دع ��ت دائ � ��رة ال �ث �ق��اف��ة وال�سياحة
يف �أب��وظ �ب��ي ج�م�ي��ع م�شغلي بيوت
العطالت يف الإم ��ارة �إىل ت�سجيل
وحداتهم على نظامها الإلكرتوين
اجل � ��دي � ��د ،وذل � � ��ك وف � �ق � �اً للوائح
التنظيمية املعمول بها منذ العام
امل��ا� �ض��ي .وي �ن��درج �إط�ل��اق النظام
امل � �ت ��اح ع �ب�ر امل ��وق ��ع االل � �ك �ت�روين
�ضمن اخل�ط��ط امل�ع�ت�م��دة لتنظيم
وحتفيز قطاع بيوت العطالت مع
��ض�م��ان الت�شغيل ال�ن��اج��ح والآم ��ن
لأن�شطته ،تلبي ًة للطلب املتزايد
ع �ل��ى ب� ��دائ� ��ل ال� �ف� �ن ��ادق وال�شقق
ال� �ف� �ن ��دق� �ي ��ة .و�أ� � � �ص� � ��در املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي العام

مي�سرة ،وهو ما ي�أتي عقب تطبيق
اللوائح التنظيمية التي مت �إقرارها
ر�سمياً العام املا�ضي من �أج��ل �أمن
و� �س�ل�ام��ة امل �ج �ت �م��ع» .و�أ� � �ض� ��اف “
متنح هذه اخلطوة املجتمع املحلي
وال ��زوار امل��زي��د م��ن الثقة بتنظيم
�أن�شطة قطاع بيوت العطالت وفق
�أع�ل��ى معايري ال�شفافية واجلودة
و�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات .وت�سهم هذه
اللوائح �أي�ضاً يف �إتاحة باقة كبرية
من خيارات الإق��ام��ة يف العا�صمة.
ونتطلع �إىل امل�ضي قدماً يف التعاون
مع ال�شركاء الرئي�سيني واجلهات
املعنية وذات ال�صلة لتطوير املزيد
م��ن امل �ب ��ادرات ال�ت��ي ت�ث�ري جتارب
جمتمعنا ،مع اال�ستجابة ال�سريعة
ملعاجلة اهتمامات كافة �أفراده».
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البنك العربي املتحد يعيني يو�سف ال�سويدي رئي�سا الدارة اخلدمات امل�صرفية للأفراد بنك الفجرية يختتم بنجاح م�شاركته يف �أعمال امل�ؤمتر العاملي  ACIالـ 59
•• ال�شارقة – د.حممود علياء

�أعلن “البنك العربي املُتحد” عن تعيني امل�صريف الإماراتي يو�سف ال�سويدي يف من�صب رئي�س اخلدمات امل�صرفية للأفراد .و�سيقوم
ال�سويدي بقيادة خطط النمو يف قطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد و�إدارة ال�ثروات وامل�ساهمة يف عملية التحول الرقمي و تعزيز
جتربة العمالء .ويف تعليقه على التعيني قال �أحمد �أبو عيده ،الرئي�س التنفيذي للبنك“ :لقد �أطلق البنك خطة حتول رقمي
طموحة لتطوير �أعماله و يُ�سعدنا الرتحيب بيو�سف ال�سويدي والذي �سي�شكل ا�ضافة قيّمة لفريق االدارة العليا و �إننا على ثقة ب�أنه
�سي�ساهم من خالل خرباته و مهاراته يف تطوير �أعمال البنك واالرتقاء بنوعية وجودة منتجاته وخدماته ،كما يوكد هذا التعيني
التزامنا ب�إ�سناد املنا�صب القيادية يف البنك �إىل الكوادر الوطنية امل�ؤهلة» .ويف معر�ض تعليقه على تعيينه يف من�صبه اجلديد قال يو�سف
ال�سويدي“ :ي�سعدين �أن اتوىل قيادة �إدارة اخلدمات امل�صرفية لالفراد وامل�ساهمة يف دعم منو البنك وحتقيق �أهدافه اال�سرتاتيجية.
انني فخور باالن�ضمام �إىل هذه امل�ؤ�س�سة العريقة و�أتطلع قدماً للعمل بكل جهد جنباً �إىل جنب مع فريق الإدارة العليا وكافة العاملني
فيها لتطوير وزيادة منو �أعمال البنك» .يتمتع ال�سويدي بخربات ت�صل �إىل  20عاماً يف القطاع امل�صريف ،حيث �شغل �سابقا من�صب
رئي�س امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف امل�صرف و رئي�س ادارة املبيعات يف بنك دبي التجاري كما عمل يف م�ؤ�س�سات م�صرفية دولية منها
�سيتي بنك و�أيه بي �إن �أمرو  .ويحمل ال�سويدي �شهادة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية اللبنانية.

•• الفجرية-الفجر:

اختتم بنك الفجرية الوطني ،بنجاح م�شاركته ورعايته لأعمال امل�ؤمتر
العاملي  ACIالتا�سع واخلم�سني وم�ؤمتر  ICAاخلام�س والأربعني،
اللذان �أقيما خالل الفرتة من  17وحتى  20نوفمرب ،مب�شاركة �أكرث
من  400من كبار امل�س�ؤولني احلكوميني وحمافظي البنوك املركزية
والر�ؤ�ساء التنفيذيني وكبار امل�ست�شارين االقت�صاديني ،وعدداً من رموز
ال�ق�ط��اع امل���ص��ريف م��ن ح��ول ال �ع��امل ،ملناق�شة امل��وا��ض�ي��ع الأك�ث�ر �إحلاحاً
والق�ضايا املتعلقة بالقطاع االقت�صادي واحللول املقرتحة لتعزيز منوها
فيما يخ�ص التعامل م��ع �آث��ار جائحة كوفيد .19-ولطاملا ك��ان بنك
الفجرية الوطني داعماً جلهود ومبادرات جمعية الإمارات للمتداولني يف
الأ�سواق املالية على م�ستوى املنطقة والعامل.

الإمارات و�إيرلندا ال�شمالية تعززان �أطر التعاون لتنويع ال�شراكة االقت�صادية
•• �أبوظبي-وام:

بحث معايل عبداهلل بن طوق املري،
وزي��ر االقت�صاد ،مع معايل غوردن
ليونز وزير االقت�صاد لدى �إيرلندا
ال���ش�م��ال�ي��ة ،ع�ل��ى ه��ام����ش فعاليات
م �ع��ر���ض �إك �� �س �ب��و  2020دب� ��ي..
��س�ب��ل دع ��م ال �� �ش��راك��ة االقت�صادية
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �� �ص��دي �ق�ين خالل
امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة وزي� � ��ادة التبادل
التجاري ودعم وتنويع اال�ستثمارات
املتبادلة واال��س�ت�ف��ادة م��ن الفر�ص
ال �ت��ي ت��وف��ره��ا �أ� � �س ��واق البلدين.
وق��ال م�ع��ايل ع�ب��داهلل ب��ن ط��وق �إن
ال�ع�لاق��ات االقت�صادية والتجارية
بني دولة الإمارات واململكة املتحدة
ه��ي ع�لاق��ات ا�سرتاتيجية وت�شمل
خمتلف قطاعات ال�ت�ع��اون ،ومتثل
•• �أبوظبي-وام:

�إي��رل�ن��دا ال�شمالية وج�ه��ة متميزة
و��س��وق�اً واع ��دة يف اململكة املتحدة،
وينطوي التعاون بني اجلانبني على
�آف��اق وا�سعة للتطور خالل املرحلة
امل�ق�ب�ل��ة ،و�سنعمل ع�ل��ى ا�ستك�شاف
ف��ر���ص ت�ط��وي��ر وت�ن��وي��ع التبادالت
التجارية لت�شمل جماالت جديدة،
وتعزيز اال�ستثمارات يف القطاعات
النا�شئة والقطاعات امل�ستقبلية.
وا�ستعر�ض معاليه �أب��رز التطورات
ال�ت��ي �شهدتها البيئة االقت�صادية
ل� ��دول� ��ة الإم � � � � � ��ارات و”م�شاريع
اخلم�سني” وال � �ت � �� � �ش� ��ري � �ع� ��ات
االق �ت �� �ص��ادي��ة وامل � �ب ��ادرات النوعية
التي �أطلقتها الدولة للتحول �إىل
من��وذج اقت�صادي جديد قائم على
املعرفة ويت�سم باملرونة والتناف�سية
واال� �س �ت��دام��ة ،وي�ح�ت���ض��ن املواهب

وامل�شاريع الريادية ،م�شرياً معاليه
�إىل �أن ه��ذه املنظومة االقت�صادية
احل��دي �ث��ة ت��وف��ر ح ��واف ��ز وفر�صاً
ج � ��دي � ��دة وواع � � � � ��دة لال�ستثمار
وال �� �ش��راك��ة م��ع خم�ت�ل��ف الأ�� �س ��واق
ال �ع��امل �ي��ة .م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال معايل
ج��وردن ليونز� ..إن دول��ة الإمارات
تعد �سوقاً رئي�سياً مهماً لإيرلندا
ال�شمالية ،ون�ح��ن حري�صون على
ت�ع��زي��ز �أط ��ر ال �ت �ع��اون االقت�صادي
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن يف ك��اف��ة القطاعات
واملجاالت التنموية واحليوية ذات
االهتمام امل�شرتك” ،وهن�أ معاليه
دول��ة الإم��ارات على افتتاح معر�ض
�إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،م���ش�يراً �إىل
ت�ط�ل�ع��ه ل�لا� �س �ت �ف��ادة م��ن فعاليات
املعر�ض بتو�سيع ال�شراكات الدولية
لإي� ��رل � �ن� ��دا ال �� �ش �م��ال �ي��ة .وناق�ش
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الربملان العربي يعلن عن تنظيم م�ؤمتر اقت�صادي
مو�سع بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية الإدارية

•• القاهرة-الفجر:

اجلانبان خالل اللقاء �سبل تطوير
العالقات االقت�صادية بني البلدين
ودع�م�ه��ا م��ن خ�ل�ال ال�ترك�ي��ز على
الإمكانات الواعدة والفر�ص املتاحة
ل ��دى اجل��ان �ب�ي�ن ،وب �ح �ث��ا خطوات
تو�سيع التعاون وال�شراكة التجارية
وت �� �س �ه �ي��ل ح ��رك ��ة جت� � ��ارة ال�سلع

واخلدمات ،والتغلب على التحديات،
و�أي �� �ض �اً اي �ج��اد ف��ر���ص ا�ستثمارية
ج��دي��دة �أم� ��ام ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص يف
البلدين ،وت�شجيع �شركات البلدين
على ا�ستك�شاف �آفاق �أو�سع لل�شراكة
واال�ستفادة من الفر�ص الواعدة يف
�أ�سواقهما .يذكر �أن حجم التجارة

الثنائية خ�لال الن�صف الأول من
� 2021سجل  148مليون درهم
“ 29.9مليون جنيه �إ�سرتليني”
فيما بلغت �إجمايل التجارة الثنائية
خ�ل��ال ع� ��ام  2020ن �ح��و 300
مليون درهم “ 62.3مليون جنيه
�إ�سرتليني».

ينظم ال�برمل��ان العربي بال�شراكة مع املنظمة العربية للتنمية الإدارية،
منتدى عربي حول تعزيز التكامل االقت�صادي بني الدول العربية ،حتت
عنوان “التجارة البينية ودور القطاع العام واخلا�ص يف حتقيق ذلك”،
خالل الفرتة  31-29مار�س  2022بجمهورية م�صر العربية.
وت�أتي �أهمية هذا املنتدى من دوره يف دعم ركائز حتقيق التكامل االقت�صادي
بني الدول العربية>>
وكذلك دوره يف توفري �شبكة �أمان مهمة و�ضرورية ت�ساهم يف معاجلة ما
تعر�ضت له االقت�صاديات العربية خالل جائحة كورونا ،وتقدمي الأفكار
واحل �ل��ول العلمية ل�ل�خ��روج م��ن ه��ذه امل��رح�ل��ة احل��رج��ة ب ��أق��ل اخل�سائر
االقت�صادية.
ويف هذا ال�سياق ،وبناء على توجيهات معايل رئي�س الربملان العربي ،قام
�سعادة امل�ست�شار كامل �شعراوي الأم�ين العام للربملان العربي ،والدكتور
نا�صر الهتالن القحطاين ،مدير عام املنظمة العربية للتنمية الإدارية
بتوقيع مذكرة تفاهم ،تت�ضمن �أ�س�س ومتطلبات التعاون امل�شرتك بني
اجلانبني لتنظيم هذا املنتدى الهام.

الإمارات متكنت من بناء قاعدة �صناعية متقدمة وباتت منوذجا يف حتقيق التنمية امل�ستدامة

�أك � ��د ب� ��در � �س �ل �ي��م � �س �ل �ط��ان العلماء
رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة للقمة
العاملية لل�صناعة والت�صنيع �أن دولة
الإم��ارات متكنت خالل فرتة وجيزة
م��ن ب�ن��اء ق��اع��دة �صناعية متقدمة
وب ��ات ��ت من ��وذج ��ا ي �ح �ت��ذى ب ��ه على
م�ستوى ال �ع��امل يف حتقيق التنمية
ال�شاملة وامل�ستدامة.
وق� � ��ال يف ح� � ��وار م� ��ع وك� ��ال� ��ة �أن� �ب ��اء
الإم � ��ارات “وام” �إن ال�ق�م��ة العاملية
ل�ل���ص�ن��اع��ة وال �ت �� �ص �ن �ي��ع ت �ل �ع��ب دورا
ه��ام��ا يف ت �ع��زي��ز �أج� �ن ��دة ال�صناعة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ت �ق��دم��ة لدولة
الإم � ��ارات وت�ط��وي��ر ون���ش��ر التقنيات
املتقدمة مب��ا يعزز تناف�سية الدولة
على امل�ستوى العاملي حيث تتيح القمة فر�صة هامة لت�شجيع اال�ستثمار يف
الدولة وتعزيز اجلهود العاملية الرامية �إىل دعم التحول الرقمي واالبتكار.
و�أ�ضاف �أن انعقاد ال��دورة الرابعة من القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع
يف �إك�سبو  2020دب��ي ي�ساهم يف تعزيز التعاون ال��دويل ودع��م مبادرات
احل��وار الهادف لتحقيق التقدم يف خمتلف القطاعات وذل��ك متا�شيا مع
ر�ؤية القيادة الر�شيدة بتعزيز الدور الذي تلعبه الإمارات يف تقريب وجهات
النظر وتعزيز مكانتها عا�صمة لل�صناعات امل�ستقبلية.
و�أ� �ش��ار العلماء �إىل �أن القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع تعد من�صة
عاملية ت�ساهم يف تعزيز العالقات الثنائية واالقت�صادية مبا يدعم حتقيق
التنمية ال�صناعية ال�شاملة وامل�ستدامة حول العامل حيث تقام دورة هذا
العام من القمة على مدار �أ�سبوع ت�ست�ضيف فيها  3م�ؤمترات متخ�ص�صة
وهي م�ؤمتر القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع وم�ؤمتر االزده��ار العاملي
وم�ؤمتر ال�سال�سل اخل�ضراء وجمموعة من الفعاليات التي تقام بالتعاون
مع مع اململكة املتحدة و�أ�سرتاليا و�إيطاليا ون�شاطات �شبابية بالإ�ضافة �إىل
معر�ض لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة والذي يدعم مبادرة “ا�صنع يف
الإمارات” التي تهدف لتعزيز القطاع ال�صناعي الإماراتي.
وقال �إن تنظيم القمة على مدار �ستة �أيام ي�أتي انعكا�سا للتطورات الإيجابية
الكبرية التي ي�شهدها القطاع ال�صناعي الإماراتي واجلهود التي تبذلها
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة لتطوير القطاع ومتكينه من لعب
دور فاعل يف م�سرية التقدم ويف مقدمة هذه اجلهود �إطالق اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�صناعة “م�شروع  300مليار” والتي تلعب دورا هاما يف الر�ؤية
امل�ستقبلية للدولة وذلك من خالل تعزيز م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي
الإجمايل للدولة �إىل  300مليار درهم بحلول العام  2030مبا ي�سهم
يف رفع الإنتاجية وتوفري فر�ص العمل للمواطنني .لذلك و�سعت القمة
�أن�شطتها وفعالياتها ل�ضمان الت�أكيد على التزام دول��ة الإم��ارات بتمكني
القطاع ال�صناعي م��ن حتقيق التنمية ال�صناعية ال�شاملة وامل�ستدامة
وت�شجيع ري ��ادة الأع �م��ال وت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات الثنائية وال �ت �ع��اون العاملي

“كورونا” �أ�� �س� �ه� �م ��ت يف تعزيز
االعتماد على التكنولوجيا ملوا�صلة
الأعمال ومتابعة الطالب لتعليمهم
وللحفاظ على التوا�صل املجتمعي
وبالتايل �شهدنا ظهور العديد من
التقنيات والأدوات واملن�صات الرقمية
امل�ب�ت�ك��رة ح�ت��ى �أن ب�ع����ض ال�شركات
ت �ب �ن��ت ن �ه��ج ال �ع �م��ل ع ��ن ب �ع ��د .ومل
نكن لنتجاوز الأزم��ة بهذه ال�سرعة
ل��وال االع�ت�م��اد ع�ل��ى تقنيات الثورة
ال�صناعية الرابعة والتي كان لها دور
كبري حتى يف �إط�لاق لقاح فريو�س
ك� ��ورون� ��ا .وع �ل ��ى ع �ك ����س التوقعات
��س��اه�م��ت اجل��ائ�ح��ة ب ��إط�ل�اق موجة
م��ن االب �ت �ك��ارات و��ش�ه��دن��ا ت�أ�سي�س
ال �ع��دي��د م ��ن ال �� �ش��رك��ات النا�شئة
وذلك ا�ستجابة للطلب الكبري على
التقنيات الرقمية» .وفيما يخ�ص �أداء القطاع ال�صناعي العاملي خالل
العام احل��ايل� ..أو�ضح العلماء �أن القطاع ال�صناعي ي�شهد تغريات هائلة
وبوترية مت�سارعة والف�ضل هنا يعود لتقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة
وجهود تعزيز التكامل والتوا�صل بني الب�شر والآالت .ويف الإم��ارات ،جاء
�إط�لاق “م�شروع  300مليار” للنهو�ض بالقطاع ال�صناعي الإماراتي
ودع��م خطط التنويع االقت�صادي .هذه واح��دة من �أك�بر اال�سرتاتيجيات
ال�صناعية التي ر�أيناها يف ال�سنوات الأخرية وال �شك �ست�ساهم يف تكري�س
مكانة الدولة كمركز عاملي لالبتكار ال�صناعي.
و�أ��ض��اف �أن القطاع ال�صناعي العاملي �شهد من��وا كبريا بن�سبة 14.4%
يف ع��ام  ،2020ووفقا لأح��دث تقرير ل�شركة الأب�ح��اث فورت�شن بيزن�س
�إن�سايت يتوقع �أن ينمو القطاع ال�صناعي من  116.14مليار دوالر يف
العام � 2021إىل  337.10مليار دوالر بحلول العام  .2028وقد �أفاد
العديد من املدراء التنفيذيني الذين �شملتهم الدرا�سة �أن توظيف تقنيات
الثورة ال�صناعية الرابعة ،مبا يف ذلك انرتنت الأ�شياء والذكاء اال�صطناعي
والتعلم الآيل ،مكنهم من ت�سريع وترية اجناز الأعمال ب�أكرث من - 20
 25مرة مما كان خمططا له .و�أ�شار �إىل �أن االبتكارات املختلفة القائمة
على تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة �ستحدث نقلة نوعية يف ال�صناعات
و�ست�ساهم يف حت�سني منظومة �سال�سل التوريد وتعزيز ال�سالمة يف القطاع
ال�صناعي وت�ق��دمي منتجات �أف�ضل وب��ال�ت��ايل امل�ساهمة يف حت�سني حياة
املجتمعات الإن�سانية العاملية وحتقيق االزدهار العاملي.
وحول دور القطاع ال�صناعي يف حتقيق التوازن بني النمو والتطور واحلفاظ
على املناخ ..قال العلماء �إن القمة �أطلقت مبادرات ريادية تهدف �إىل تعزيز
الوعي ،وتوحيد اجلهود ،وت�شجيع اال�ستثمار يف االبتكارات التي من �ش�أنها
تطوير القطاع ال�صناعي واحل��د من االنبعاثات الكربونية فيه� ،إحدى
ه��ذه امل�ب��ادرات هي م�ب��ادرة ال�سال�سل اخل�ضراء ،والتي �أطلقت بال�شراكة
مع ك�برى املنظمات وال�شركات الأملانية بهدف تطوير م�شاريع الطاقة
املتجددة الداعمة للأجندة العاملية اخل�ضراء ،وكذلك لدعم ا�سرتاتيجية

بدر العلماء لـ «وام» :القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع تعزز مكانة الإمارات عا�صمة لل�صناعات امل�ستقبلية
 عنوان القمة االرتقاء باملجتمعات :توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق االزدهار م�ستوحى من �شعار �إك�سبو 2020 االعتماد على تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة �أ�سهم يف جتاوز تداعيات �أزمة كورونا توقعات بنمو القطاع ال�صناعي من  116.14مليار دوالر يف � 2021إىل  337.10مليار دوالر بحلول 2028ولدعم جهود الدولة يف تطوير قطاعها ال�صناعي .وحول �أهمية تنظيم
دورة هذا العام من القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع يف �إك�سبو 2020
دبي قال العلماء� ..إن �إك�سبو  2020دبي ي�ستقطب اهتماما دوليا وا�سعا،
وبالتايل ف�إن عقد القمة يف هذا احلدث العاملي �سيدعم جهودها يف تعزيز
التعاون الدويل لتطوير القطاع ال�صناعي ودفع النمو االقت�صادي وحتقيق
االزدهار العاملي.
كما �سيمكننا عقد القمة يف �إك�سبو دبي من اجتذاب نخبة من �صناع القرار
وق��ادة ال�صناعة والتكنولوجيا ور�ؤ��س��اء ال�شركات وكبار اخل�براء و�شركاء
الأبحاث ومنظمات املجتمع املدين �إىل �إك�سبو دبي لو�ضع ت�صور م�ستقبلي
للقطاع ال�صناعي ،وت�شجيع اال�ستثمار فيه ،ودع��م االبتكار ودف��ع عجلة
النمو االقت�صادي حول العامل.
و�أ�ضاف �إن دورة هذا العام من القمة تقام حتت عنوان “االرتقاء باملجتمعات:
توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق االزدهار” وامل�ستوحى من �شعار �إك�سبو
 2020دبي “توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل” .وكلنا ثقة ب�أن انعقاد القمة
يف �إك�سبو دبي يكر�س مكانة الإمارات كعا�صمة لل�صناعات املتقدمة ووجهة
ل��رواد الأعمال واملبتكرين خا�صة و�أنهما تت�شاركان ر�ؤي��ة واح��دة �إال وهي
بناء م�ستقبل �أف�ضل و�أكرث ا�ستدامة .وحول �أبرز املوا�ضيع التي �ستناق�شها
ال��دورة الرابعة من القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع ..ق��ال العلماء “
�إننا نعي�ش اليوم يف ع�صر الثورة ال�صناعية الرابعة وقد بد�أنا ن�شهد توجه
ال�شركات يف جميع �أنحاء العامل لال�ستثمار بقوة يف توظيف تقنيات هذه
الثورة يف �أعمالها وهو ما ي�ساهم يف �إحداث نقلة نوعية يف خمتلف املجاالت
وبالأخ�ص يف القطاعني ال�صناعي والتكنولوجي .حيث توفر القمة العاملية
لل�صناعة والت�صنيع من�صة مثالية ملناق�شة هذا التحول حيث جتمع القمة
ق��ادة القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص لبحث �سبل ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك لإيجاد
حلول فعالة للتغلب على التحديات وال�ستغالل الفر�ص املتاحة ،ولو�ضع
ت�صور مل�ستقبل القطاعني ال�صناعي والتكنولوجي وتعزيز التعاون العاملي
وتوظيف ال�سيا�سات احلكومية مبا ي�ساهم يف تطوير املجتمع .و�ستناق�ش
�أجندة القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع  2021الدور الذي يلعبه تبني

�شروق حت�صد  3جوائز �آيدنتيتي ديزاين  2021عن بيت احلكمة يف ال�شارقة

•• ال�شارقة-الفجر:

ح�صدت هيئة ال�شارقة لال�ستثمار
والتطوير (� �ش��روق) ،ث�لاث جوائز
“�آيدنتيتي دي��زاي��ن  ”2021عن
“بيت احلكمة” يف ال�شارقة ،لتميزه
يف جم � ��ال ال �ت �� �ص �م �ي��م اخل ��ارج ��ي
وال��داخ �ل��ي ،ح�ي��ث ت�ع��د “�آيدنتيتي
ديزاين” م��ن �أه ��م اجل��وائ��ز التي
متنح يف ال��دول��ة واملنطقة لتكرمي
امل���ش��اري��ع ذات الت�صميم الع�صري
واملبتكر يف الهند�سة املعمارية.
ون � � ��ال “بيت احلكمة” ج ��ائ ��زة
“ديزاين»()Design Awards
 - 2021ع ��ن ف �ئ��ة “الت�صميم

ال��داخ �ل��ي  -امل �� �س��اح��ات العامة”،
ل �ت �م �ي��زه��ا ب��امل �� �س��اح��ات الداخلية
وامل �ف �ت ��وح ��ة ل�ل�ا� �س �ت �خ��دام ال� �ع ��ام،
مب ��ا يف ذل � ��ك م �� �س��اح��ات التعليم
وال� �ب� �ي ��ع ب��ال �ت �ج��زئ��ة والأن �� �ش �ط ��ة
الثقافية والرتفيهية .كما ح�صل
“بيت احلكمة” ع� �ل ��ى ج ��ائ ��زة
“ديزاين»()Design Awards
 - 2021عن فئة “الت�صميم العام
 الهند�سة املعمارية” ،باعتباره�أف�ضل م�شروع ت�صميم داخلي من
بني امل�شاريع املر�شحة للجائزة عرب
فئات الهند�سة املعمارية ،فما ح�صد
ج� ��ائ� ��زة “ديزاين»(Design
 - Awards) 2021عن فئة
“العمارة العامة” ملكانته كمبنى
ع��ام م�صمم ب�شكل يخدم اجلمهور
�أو امل�ج�ت�م��ع م ��ن خ�ل�ال العرو�ض
التعليمية وال�ث�ق��اف�ي��ة واملجتمعية
التي يقدمها.
وق ��ال ��ت م � ��روة ع �ب �ي��د العقروبي،
م��دي��رة بيت احلكمة�“ :إن ح�صول
بيت احلكمة على  3جوائز يف جمال
ال �ت �� �ص �م �ي��م اخل ��ارج ��ي والداخلي
وفن العمارة ي�ؤكد املكانة الثقافية
واالج �ت �م��اع �ي��ة ال�ت�ن�م��وي��ة العالية
التي يج�سدها بيت احلكمة ،بو�صفه

يجمع بني جمال الت�صميم وفرادة
الأفكار العمرانية والقيم الثقافية
والرتاثية واحلداثة يف الوقت ذاته،
ما جعله واحداً من �أجمل ال�صروح
ال �ث �ق��اف �ي��ة يف امل �ن �ط �ق��ة وال� �ع ��امل
و�أك�ث�ره ��ا م�ل�اءم � ًة خل �ي��ارات كافة
الفئات االجتماعية املهتمة باملعرفة
والعلوم والفنون «.
و�أ�ضافت العقروبي “ :بيت احلكمة
�صمم ليكون �أكرث من جمرد مكتبة،
�أو مكان للفعاليات الثقافية والفنية
املختلفة� ،إذ ميثل منوذجاً متقدماً
مل�ك�ت�ب��ات امل���س�ت�ق�ب��ل ،وي�ت�م��ا��ش��ى مع
الر�ؤية امل�ستقبلية للإمارة ولغايات
م �� �ش��روع �ه��ا ال �ث �ق ��ايف ال� � ��ذي حقق
م�ن�ج��زات عظيمة خ�ل�ال م�سريته
ور�سخ مكانة الإم��ارة مركزاً ثقافياً
ع��امل �ي �اً ي�ح�ت���ض��ن � �ص��روح �اً ثقافية
ف��ري��دة جت��ذب امل�ه�ت�م�ين م��ن داخل
الدولة واملنطقة ومن خمتلف دول
ال �ع��امل» .وم��ن جهتها ق��ال��ت خولة
الها�شمي ،مدير امل�شاريع يف هيئة
ال �� �ش��ارق��ة ل�لا��س�ت�ث�م��ار والتطوير
(�� �ش ��روق)“ :تعك�س ه ��ذه اجلائزة
امل��رم��وق��ة ع�ل��ى م���س�ت��وى املنطقة،
ال �ت��زام (� �ش��روق) ب�ت�ط��وي��ر وجهات
ث�ق��اف�ي��ة وجم�ت�م�ع�ي��ة ت���ش�ك��ل منارة

التقنيات الرقمية مثل الذكاء اال�صطناعي و�إنرتنت الأ�شياء واحلو�سبة
ال�سحابية و�شبكات اجليل اخلام�س يف دع��م وتطوير القطاع ال�صناعي،
�إ��ض��اف��ة �إىل ا�ستك�شاف الفر�ص املحتملة للتكامل ب�ين االن���س��ان والآالت
وتعزيز مهارات الأف��راد وتطوير العمليات وتكري�س دور �سال�سل القيمة
ال�صناعية يف حتقيق التنمية ال�صناعية ال�شاملة وامل�ستدامة».
وح��ول ما مييز القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع ويجعل منها من�صة
ن��اج�ح��ة ورائ� ��دة ع��امل�ي��ا  ..ق ��ال �إن ال�ق�م��ة ت��وف��ر من�صة ل �ق��ادة ال�صناعة
والتكنولوجيا م��ن ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص ملناق�شة و�إع� ��ادة �صياغة
م�ستقبل القطاع ال�صناعي لتمكينه من بناء االزده��ار العاملي كما ت�ساهم
�أي�ضا يف تعزيز فر�ص اال�ستثمار يف التكنولوجيا واالب�ت�ك��ار وال�صناعة.
ومنذ انطالق ال��دورة الأوىل يف �أبوظبي يف العام  2017جنحت القمة
يف تر�سيخ مكانتها ك��أول من�صة متعددة القطاعات يف العامل وا�ست�ضافت
قادة القطاع ال�صناعي العاملي للعمل معا على �إيجاد حلول للتحديات التي
تواجه املجتمعات الإن�سانية .ومنذ ذل��ك احل�ين توا�صل القمة دوره��ا يف
جمع كافة الأطراف ذات العالقة لعقد �شراكات من �ش�أنها تعزيز وتطوير
القطاعني ال�صناعي والتكنولوجي مبا يتما�شى مع �أهداف الأمم املتحدة
للتنمية امل�ستدامة.
و�أ��ض��اف “ ت�أكيدا على دوره��ا كمن�صة عاملية متعددة القطاعات �أطلقت
القمة ع��ددا من امل�ب��ادرات العاملية ال��رائ��دة مبا يف ذل��ك مبادرة حممد بن
را�شد لالزدهار العاملي ،والتي تدعم املبتكرين ورواد الأعمال وال�شركات
النا�شئة حول العامل لتطوير ابتكارات ت�ساهم يف �إيجاد حلول للتحديات
العاملية امللحة ودفع عجلة التنمية االقت�صادية ومبادرة ال�سال�سل اخل�ضراء
التي تهدف لو�ضع خارطة طريق لتعزيز االعتماد على الطاقة النظيفة
واملتجددة واحلد من االنبعاثات الكربونية ال�ضارة ،بالإ�ضافة للن�شاطات
والفعاليات التي تنظمها القمة بهدف حت�سني ال�سالمة ال�صناعية ومتكني
املر�أة يف القطاع ال�صناعي ،وغريها من الق�ضايا امل�ؤثرة يف القطاع».
وح��ول �إم�ك��ان�ي��ة �أن ن�شهد ا�سرتاتيجية �صناعية عاملية ج��دي��دة تواكب
امل�ت�غ�يرات العاملية خا�صة جائحة “كورونا”  ..ق��ال العلماء �إن جائحة

تقل�ص الفجوة بني ن�سبتي انت�شار
املنتجات امل�صرفية التقليدية والإ�سالمية
•• دبي -وام:

ت�ف�خ��ر ب�ه��ا �إم � ��ارة ال���ش��ارق��ة ودول ��ة
الإم ��ارات العربية املتحدة لدورها
يف امل�ساهمة ببناء الإن�سان ومتكينه
ب ��أدوات التعلم والتحول الإيجابي
عن طريق املعرفة».
و�أ� � �ض ��اف ��ت ال �ه��ا� �ش �م��ي“ :متكنت
الهيئة بف�ضل �شراكتها م��ع �شركة
(ف��و��س�تر و� �ش��رك��ا�ؤه) العاملية التي
�صممت (ب�ي��ت احل�ك�م��ة) باعتباره
مي�ث��ل من��وذج �اً مل�ك�ت�ب��ات امل�ستقبل،
من الو�صول �إىل مكانة متقدمة يف
تطوير الوجهات الثقافية ون�سعى
ب�شكل م�ستمر لتقدمي جتارب عاملية
امل���س�ت��وى حت�ظ��ى ب�ج��وائ��ز مرموقة
على م�ستوى املنطقة والعامل».

تقل�صت الفجوة بني ن�سبتي انت�شار املنتجات امل�صرفية
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة والإ� �س�ل�ام �ي ��ة يف دول � ��ة الإم� � � ��ارات �إىل
نقطة مئوية واح��دة فقط وذل��ك للمرة الأوىل منذ
�إط�لاق م�ؤ�شر ال�صريفة الإ�سالمية من “الإمارات
الإ�سالمي” و�سجل االقبال على املنتجات امل�صرفية
الإ�سالمية يف الإمارات منذ العام � 2015إرتفاعا من
� 47%إىل  60%يف العام  2021يف حني انخف�ض
الإق �ب��ال على املنتجات امل�صرفية التقليدية خالل
نف�س الفرتة من � 70%إىل .61%
وبح�سب م�ؤ�شر ال�صريفة الإ�سالمية املعلن م��ن “
الإم��ارات الإ�سالمي “ اخلا�ص باال�ستطالع املعياري
ال��ذي يك�شف م��دى ت�ق��دم وان�ت���ش��ار ق�ط��اع اخلدمات
امل�صرفية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية يف دولة
الإم� � ��ارات �إ� �ض��اف��ة �إىل ال �ن��واي��ا امل�ستقبلية لعمالء
اخل ��دم ��ات امل �� �ص��رف �ي��ة يف ال ��دول ��ة ق ��ال  61%من
العمالء امل�شاركني يف اال�ستطالع �إنهم ي�ستخدمون
املنتجات التقليدية مقارنة بـ  60%ممن ي�ستخدمون
املنتجات الإ�سالمية.
وح��اف �ظ��ت امل �� �ص��ارف ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة والإ� �س�لام �ي��ة على
انطباع ع��ام م�ستقر عند  ?38وب�صورة عامة بقي
االنطباع العام عن البنوك الإ�سالمية م�ستقرا عند
ن�سبة  38%كما يف ع��ام  2019ولكنه ارت�ف��ع من
 26%يف ع��ام  2015كما حافظ قطاع ال�صريفة

الإ�سالمية على ت�أثريه القوي يف املجاالت التي تلهم
والء العمالء على امل��دى الطويل حيث تعترب �أكرث
قوة من الناحية املالية و�أكرث دعما للمجتمع وجدارة
بالثقة.
وذكر ال�ؤ�شر �أن امل�صارف الإ�سالمية توا�صل حتقيق
تقدم ع��ن نظريتها التقليدية وفقا ملعايري حمددة
منها ال�ق��وة امل��ال�ي��ة “ ?48يف ع��ام  2021مقارنة
بـ  ?44يف ع��ام  ”2020والر�سوم املنخف�ضة على
التعامالت “ ?39يف عام  2021مقارنة بـ  ?37يف
عام .»2020
وقال و�سيم �سيفي نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات
امل���ص��رف�ي��ة لل��أف��راد و�إدارة ال �ث�روات يف “الإمارات
الإ�سالمي” “ ..تربهن نتائج ا�ستطالع ه��ذا العام
على الأهمية املتزايدة للخدمات امل�صرفية الإ�سالمية
خا�صة فيما تتجه �أنظارنا �إىل ع��امل ما بعد الوباء
ولأول م��رة منذ �إط�لاق اال�ستطالع يف ع��ام 2015
نلحظ تقل�ص الفجوة بني اعتماد املنتجات امل�صرفية
الإ�سالمية والتقليدية فمن الوا�ضح �أن امل�ستهلكني
باتوا مييلون ب�شكل متزايد �إىل احللول املتوافقة مع
ال�شريعة الإ�سالمية فيما يتعلق بالتمويل واالدخار
وهذا �أمر يب�شر باخلري بالن�سبة للبنوك الإ�سالمية
ال�ت��ي ال ت ��زال تعترب �أك�ث�ر ق��وة م��ن ال�ن��اح�ي��ة املالية
وج ��دارة بالثقة ودع�م��ا للمجتمع م�ق��ارن��ة بالبنوك
التقليدية وه��ذه العوامل �ستلهم والء العمالء على
املدى الطويل».

خ�ب�راء يتوقعون م�ضاعفة
ال���ط���ل���ب ع���ل���ى ���ص��ن��اع��ة
البال�ستيك والبرتوكيماويات
•• دبي-وام:

ت��وق��ع م �� �ش��ارك��ون يف ث� ��اين �أك�ب�ر
جتمع عاملي ل�صناعة البال�ستيك
والبرتوكيماويات ارت�ف��اع الطلب
ع �ل��ى ه ��ذا ال �ق �ط��اع ،ك �م��ا تخطط
دول��ة االم��ارات لرفع انتاجها من
ال �ب�ت�روك �ي �م��اوي��ات اىل ال�ضعف
ت �ق ��ري �ب ��ا ب� �ح� �ل ��ول ع� � ��ام 2025
خا�صة مع توقعات ارتفاع الطلب
ع �ل �ي �ه��ا ب�ي�ن  15%-10خالل
العام املقبل لي�صل حجم عائدات
مبيعات �صناعة البرتوكيماويات
اخلليجية اىل  100مليار دوالر
م� �ق ��ارن ��ة ب �ن �ح��و  72.5مليار
دوالرخ �ل�ال ع��ام  2019وه��و ما
ي�شكل تقريبا  % 2م��ن �إجمايل
قيمة مبيعات ال�صناعة العاملية.
وب �ل��غ ح �ج��م �إن� �ت ��اج دول جمل�س
ال � � � �ت � � � �ع� � � ��اون اخل� � �ل� � �ي� � �ج � ��ي م ��ن
البرتوكيماويات يف  2019نحو
 175مليون طن ت�شكل % 8.5
من �إجمايل الإنتاج العاملي.

االثنني  22نوفمبر  2021م  -العـدد 13398

22 November 2021 - Issue No 13398

Monday

16

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة
ال�شارقة برقم  SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية
املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات - .هاتف رقم 971568189121 :
الـمخـطـر �إليه  :زبري كاتري  -هندي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “ ”784199230740948العنـوان :
ال�شارقة – املجاز � – 2شقة رقم  – 44بناية القبي�سي  -بناية رقم “ - ”12هاتف رقم 971559593357 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخـطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيك:
 رقم “ ”000027بقيمة “ ”11,000درهم “ �إحدى ع�شر الف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك امل�شرق”م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”30/12/2020حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب و التوقيع غري مطابق.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمالإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي
للعقارات - .هاتف رقم 971568189121 :
 الـمـخـطـر �إليه  :جرارد فريدرالت�ش نبومو�سنو جاتبونتون – فلبيني اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “ “784198071641397العنـوان  :ال�شارقة – القا�سمية  -بناية الزمالك  -بناية رقم “� - ”6شقة رقم “ ”402هاتف رقم 971507508938 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخـطـر �إليه ل�صالح الـمخـطـر �شيكنی و بياناتهما كاالتي :
 رقم “ ”000121بقيمة “ ”7,500درهم “�سبعة االف و خم�سانة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك االمارات الوطني”م�ستحق الدفع بتاريخ “ ”25/08/2020دبی
 رقم “ ”000122بقيمة “ ”7,500درهم “�سبعة االف و خم�سانة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك االمارات دبی الوطني”م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”25/11/2020حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي
للعقارات - .هاتف رقم 971568189121 :
املخطـر �إليها  :نظمه نذیر حممد فی�صل نیاز – باك�ستانية اجلن�سية و حتمل بطاقة هوية رقم “”784199014709192
العنـوان  :ال�شارقة – القا�سمية – بناية القا�سمية  – 2بناية رقم “� – ”13شقة رقم “ ”605هاتف رقم :
971563823548
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حررت املخطـر �إليها ل�صالح املخطـر �شيكني و بياناتهما كاالتي :
 رقم “ ”100016بقيمة “ ”7,000درهم “�سبعة �آالف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك دبي الإ�سالمي” م�ستحقالدفع بتاريخ “”13/06/2019
 رقم “ ”100017بقيمة “ ”7,000درهم “�سبعة �آالف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك دبي الإ�سالمي” م�ستحقالدفع بتاريخ “ ،”13/09/2019حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال�سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي
للعقارات - .هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليها  :دلني ها�شيكا مادو�شانی ماديبووي جدارا � -سريالنكية اجلن�سية و حتمل بطاقة هوية رقم 784199061461598
العنـوان  :ال�شارقة  -القا�سمية  -بناية القا�سمية � – 2شقة رقم “ - ”305بناية رقم “ ”13هاتف رقم 971522360053 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكات .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حررت املخطـر �إليها ل�صالح املخطـر �شيكات و بياناتهم كاالتي:
 رقم “ ”000006بقيمة “ ”6,000درهم “�ستة االف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك االمارات دبي الوطني” م�ستحقالدفع بتاريخ “”10/06/2020
 رقم “ ”000007بقيمة “ ”6,000درهم “�ستة �آالف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك االمارات دبي الوطني” م�ستحقالدفع بتاريخ “”10/09/2020
 رقم “ ”000008بقيمة “ ”6,000درهم “�ستة �آالف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك االمارات دبي الوطني” م�ستحقالدفع بتاريخ “ ،”10/12/2020حيث �أن ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك -.و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/07108

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/06713

الكاتب العدل

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/07086

الكاتب العدل

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/6694

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي
للعقارات - .هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :جون�سون جوز لوبی�س – هندي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “”784196086202189
العنـوان  :ال�شارقة – املجاز  -بناية القبي�سي املجاز – �شقة رقم “ – ”1901بناية رقم “ ”10هاتف رقم 971504692115 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخـطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيكني و بياناتهما كاالتي:
 رقم “ ”000220بقيمة “ ”8,000درهم “ ثمانية �آالف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك االمارات دبي الوطني” م�ستحقالدفع بتاريخ “”30/12/2020
 رقم “ ”000229بقيمة “ ”8,000درهم “ ثمانية �آالف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك االمارات دبي الوطني” م�ستحقالدفع بتاريخ “ ،”30/09/2020حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي
للعقارات - .هاتف رقم 971568189121 :
الـمخـطـر �إليه  :انوار ح�سنی ايوب اهلل – بنغالدي�شي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “”784198257310791
العنـوان  :ال�شارقة – القا�سمية – بناية القبي�سي � -شقة رقم “ – ”18بناية رقم “ - ”12هاتف رقم 971556093536 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخـطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيكنی و بياناتهما كاالتي:
 رقم “ ”000015بقيمة “ ”9,300درهم “ت�سعة �آالف و ثالثمائة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك ر�أ�س اخليمة الوطني”م�ستحق الدفع بتاريخ “”31/10/2020
 رقم “ ”000016بقيمة “ ”9,300درهم “ت�سعة �آالف و ثالثمائة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك ر�أ�س اخليمة الوطني”م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”30/11/2020حيث �أن ال�شيكني ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب و احل�ساب مغلق.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية  -لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة
ال�شارقة برقم  SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية
املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات - .هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :نا�صر �صدیقی حممد �صدیقی – باك�ستاين اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم “ - ”784198796043978العنـوان  :ال�شارقة – القا�سمية – بناية القبي�سي  -بناية
رقم “� - ”7شقة رقم “ - ”806هاتف رقم 971528826868 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخـطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيك:
 رقم “ ”000005بقيمة “ ”7,500درهم “�سبعة �آالف و خ�سمائة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك�أبوظبي التجاري” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”18/07/2019حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب - .و
عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار
و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على
القبي�سي للعقارات - .هاتف رقم 971568189121 :
املخطـر �إليه  :حممد امین یا�سنی مري�ش – �سوري اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “ ”784197173852720العنـوان
 :ال�شارقة – القا�سمية  -بناية القا�سمية � - 2شقة رقم “ – ”1503بناية رقم “ ”13هاتف رقم 971501856642 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حرر املخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيك :
 رقم “ ”000011بقيمة “ ”8,750درهم “ثمانية �آالف و �سبعمائة و خم�سون درهم فقط ال غري” م�سحوب على“م�صرف الإمارات الإ�سالمي �ش.م.ع” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”22/12/2019حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل
لل�سحب - .و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم
الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/07104

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/08049

الكاتب العدل

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/07093

الكاتب العدل

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/07088

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي
للعقارات - .هاتف رقم 971568189121 :
املخطـر �إليها  :جاجراه بت جاهد �ساتاب – اندوني�سية اجلن�سية و حتمل بطاقة هوية رقم “”784197521795183
العنـوان  :ال�شارقة  -بو�شغارة  -بناية القبي�سي  -بناية رقم “� – ”14شقة رقم “ ”1205هاتف رقم 971565957178 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكات .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حررت املخطـر �إليها ل�صالح املخطـر �شيكات و بياناتهم كاالتي:
 رقم “ ”000004بقيمة “ ”5,200درهم “خم�سة االف و مئتان درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك �أبوظبي التجاري”م�ستحق الدفع بتاريخ “”05/07/2020
 رقم “ ”000005بقيمة “ ”5,200درهم “خم�سة االف و مئتان درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك �أبوظبي التجاري”م�ستحق الدفع بتاريخ “”05/09/2020
 رقم “ ”000006بقيمة “ ”5,200درهم “ خم�سة االف و منتان درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك �أبوظبي التجاري”م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”05/11/2020حيث �أن ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك ،
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
 هاتف رقم 971568189121 :املخطـر �إليه  :مانو راجاجوبال راجاجوبال  -هندي اجلن�سية و يحمل الرقم املوحد “”193278339
العنـوان  :ال�شارقة – القا�سمية – بناية القا�سمية � – 1شقة رقم “ – ”605بناية رقم “ - ”11هاتف رقم 971563966471 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكات .الوقـائع  :بتاريخ �سابق قد حرر ر �إليه ل�صالح املخطـر �شيكات و بياناتهم كاالتي :
 رقم “ ”000023بقيمة “ ”3,840درهم “ثالثة االف و ثمامنائة و �أربعون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك ر�أ�س اخليمة الوطني”م�ستحق الدفع بتاريخ “”08/01/2020
 رقم “ ”000024بقيمة “ ”3,840درهم “ثالثة االف و ثمامنائة و �أربعون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك ر�أ�س اخليمة الوطني”م�ستحق الدفع بتاريخ “”08/03/2020
 رقم “ ”000022بقيمة “ ”3,840درهم “ثالثة االف و ثمامنائة و �أربعون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “ بنك ر�أ�س اخليمة الوطني“م�ستحق الدفع بتاريخ “”08/05/2020
 رقم “ ”000021بقيمة “ ”3,840درهم “ثالثة االف و ثمامنائة و �أربعون درهم فقط ال غري”م�سحوب على “ بنك ر�أ�س اخليمة الوطني“م�ستحق الدفع بتاريخ “”08/07/2020
 رقم “ ”000019بقيمة “ ”3,840درهم “ثالثة �آالف و ثمامنائة و �أربعون درهم فقط ال غري”م�سحوب على “ بنك ر�أ�س اخليمة الوطني “م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”08/09/2020حيث �أن ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب و احل�ساب مغلق.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف يقومب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك - .و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة
ال�شارقة برقم  SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية
املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات - .هاتف رقم 971568189121 :
الـمخـطـر �إليها  :نيني بت ما�سرتا ح�سن  -اندوني�سية اجلن�سية و حتمل بطاقة هوية رقم ""784197236375495
العنـوان  :ال�شارقة – النهدة  -بناية القبي�سي � - 9شقة رقم “ ”805هاتف رقم 971509196563 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حررت الـمخـطـر �إليها ل�صالح املخطـر �شيك:
 رقم “ ”000013بقيمة “ ”5,000درهم “خم�سة �آالف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك �أبوظبيالتجاري” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”10/01/2021حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمالإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
 هاتف رقم 971568189121 :الـمـخـطـر �إليه  :ابرار احمد حممد ا�سالم  -باك�ستاين اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “”784199458296078
 العنـوان  :ال�شارقة – القا�سمية – بناية القبي�سي  -بناية رقم “� – ”07شقة رقم “ ”604هاتف رقم 971586951566 :مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكات .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخـطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيكات و بيناتهم كاالتي :
 رقم “ ”000016بقيمة “ ”3,840درهم “ ثالثة �آالف و ثمامنائة و �أربعون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك امل�شرق” م�ستحقالدفع بتاريخ “”25/11/2019
 رقم “ ”000017بقيمة “ ”3,840درهم “ثالثة �آالف و ثمامنائة و �أربعون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك امل�شرق” م�ستحقالدفع بتاريخ “”25/01/2020
 رقم “ ”000018بقيمة “” ”3,840درهم “ثالثة �آالف و ثمامنائة و �أربعون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك امل�شرق” م�ستحقالدفع بتاريخ “”25/03/2020
 رقم “ ”000019بقيمة " ”5,750درهم “خم�سة االف و �سبعمائة و خ�سمون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك امل�شرق” م�ستحقالدفع بتاريخ “ ،”19/10/2020حيث �أن ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب و احل�ساب مغلق .
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف يقومب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/03948

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/06686

الكاتب العدل

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/12796

الكاتب العدل

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/4090

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي
للعقارات - .هاتف رقم 971568189121 :
املخطـر �إليه  :فينوت �شانكار جیاندران – هندي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “- ”784198372416051
العنـوان  :ال�شارقة  -بو �شغارة – بناية القبي�سي  -بناية رقم “� - ”3شقة رقم “ - ”505هاتف رقم 971508602079 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخـطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيكني و بياناتهما كاالتي :
 رقم “ ”846746بقيمة “ ”8,250درهم “ثمانية �آالف و مئتان و خم�سون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك �ستاندردت�شارترد” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ”22/12/2019و
 رقم “ ”846745بقيمة “ ”8,250درهم “ثمانية �آالف و مئتان و خم�سون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك �ستاندردت�شارترد” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”25/06/2019حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
 SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
 هاتف رقم 971568189121 :املخطـر �إليها � :سميه نو�شاد  -هندية اجلن�سية و حتمل بطاقة هوية رقم “”784197993807961
العنـوان  :ال�شارقة  -املجاز  -بناية القبي�سي املجاز  -بناية رقم � – 10شقة رقم “ “ 1508هاتف رقم 971565957178 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكات .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حررت املخطـر �إليها ل�صالح املخطـر �شيكات و بياناتهم كاالتي :
“ - 1رقم “ ”000022بقيمة “ ”9,000درهم “ت�سعة �آالف درهم فقط ال غري”م�سحوب على “بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ‘م�ستحق الدفع
بتاريخ “”10/03/2020
 رقم “ ”000023بقيمة “ ”9,000درهم “ت�سعة �آالف درهم فقط ال غري”م�سحوب على “بنك ر�أ�س اخليمة الوطني “م�ستحق الدفعبتاريخ “”10/06/2020
 رقم “ ”000024بقيمة “ ”9,000درهم “ت�سعة �آالف درهم فقط ال غري”م�سحوب على “بنك ر�أ�س اخليمة الوطني “م�ستحق الدفعبتاريخ “ ،”10/09/2020حيث �أن ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب و احل�ساب مغلق.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف يقومب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية
رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم  SH20171219C47959العنـوان :
ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات - .هاتف رقم 971568189121 :
املخطـر �إليه  :ع�صام احمد عز الدين فتوح  -م�صري اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “ ”784195638153767العنـوان  :ال�شارقة –
الند القا�سمية � -شقة رقم “ – ”1906بناية القبي�سي القا�سمية  – 2بناية رقم “ - ”13هاتف رقم 971502006414 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكات .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حرر املخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيكات و بياناتهم كاالتی :
 رقم “ ”000073بقيمة “ ”5,500درهم “خم�سة �آالف و خم�سمائة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك ر�أ�س اخليمة الوطني” م�ستحقالدفع بتاريخ “”10/06/2020
 رقم “ ”000074بقيمة “ ”5,500درهم “خم�سة االف و خم�سمائة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك ر�أ�س اخليمة الوطني” م�ستحقالدفع بتاريخ “”10/09/2020
 رقم “ ”000075بقيمة “ ”5,500درهم “خم�سة االف و خم�سمائة درهم فقط ال غري”م�سحوب على “بنك ر�أ�س اخليمة الوطني” م�ستحقالدفع بتاريخ “ ،”10/12/2020حيث �أن ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف يقومب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  784199463925976مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة
ال�شارقة برقم  SH20171219C47959العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية
املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات - .هاتف رقم 971568189121 :
املخطـر �إليه  :هداية اهلل ب�شري با�شا �سيد ب�شري – هندي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “”784196991695956
العنـوان  :ال�شارقة  -بو�شغارة  -بناية القبي�سي � - 2شقة رقم “ - ”908هاتف رقم 971505882611 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخـطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيك :
 رقم “ ”000069بقيمة “ ”5,750درهم “خم�سة االف و �سبعمائة و خم�سون درهم فقط ال غري” م�سحوب على“بنك �أبوظبي التجاري” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”05/01/2021حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمالإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/06708

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/07087

الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :اي ايه �شارترد هاو�س ملراجعة وتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  102- 042ملك نا�صر احمد �سعيد حممد العو�ضي -
مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية
القرهود  -هاتف  :فاك�س :
بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية زد زد زد كومفرت للتجارة
العامة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/7واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/9/7وعلى من لديه �أي اعرتا�ض
�أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور
�أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

�إجتماع خربة
العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

املو�ضوع � :إعالن بالن�شر مبوعد اجتماع اخلربة احل�سابية الثانية
يف الدعوى رقم  2021/ 5263 :جتاري جزئي
لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية

املرفوعة من املدعية� /سوبرميا ل�صناعه املواد العازلة ذم م فرع دبي
�ضد املدعي عليه /فينودكومار �شانامال �سيندهي �شانامال ب�صفته مالك م�ؤ�س�سة طريق �سمنان لتجاره الأدوات ال�صحية والكهربائية
املحرتم
ال�سيد /فينودكومار �شانامال �سيندهي �شانامال
 نوجه �إليك الدعوة للح�ضور �شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل قانوين الجتماع اخلربة احل�سابية االول يوم االحد املوافق  28/11/2021يفال�ساعة  3:00ع�صراً ،واملكان  :عرب املوقع الإلكرتوين املو�ضح ادناه �أو مبكتب الكائن � :شارع ال�شيخ زايد برج لطيفة مكتب  501اجلناح
الغربي .هاتف مكتب – 043524030 /جوال اخلبري 052779700 /رابط االجتماع:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99566425441?pwd=TIQrZVVPWjhPaDRyT2ZsYnIDVWJkUT09
Meeting ID: 995 6642 5441
Passcode : ys7zhn
وذلك للإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ترغبون يف تقدميها ،و يف حال تخلفكم عن احل�ضور �أو عدم �إر�سال وكيل
قانوين عنكم خالل املهلة املحدد ف�إن اخلبري �سيبا�شر �إجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.
اخلبري احل�سابي
�أحمد حممد CPA – CGMA
مدير مبكتب يو ا�س اف ايه ايه اف لال�ست�شرات ال�ضريبية
ع�ضو باجلمعية الأمريكية للمحا�سبني واملراجعني القانونيني حتت رقم – 24315
ع�ضو ب�سجل املحا�سبني واملراجعني حتت رقم  824 -الإمارات العربية املتحدة
خبری ح�سابي مقيد بوزارة العدل حتت رقم –  473الإمارات العربية املتحدة

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/06701

الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :زد زد زد كومفرت للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  44- 43ملك بلدية دبي  -بردبي  -الفهيدي  -ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  840431 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1426463مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم
دبي بتاريخ  2021/9/7واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/7
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني اي ايه �شارترد
هاو�س ملراجعة وتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  102- 042ملك نا�صر
احمد �سعيد حممد العو�ضي  -القرهود  -هاتف  :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/12793

الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ابي حما�سب قانوين
العنوان  :مكتب رقم  3- 306ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�ش  -ديرة
مب � ��وج � ��ب ه� � � ��ذا تعلن
 القرهود  -هاتف  04-4252890 :فاك�س :دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
مركز الطب البديل � -ش ذ م م وذل ��ك مب��وج��ب ق ��رار حم��اك��م دب ��ي بتاريخ
 2021/11/11واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/11/11
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :مركز الطب البديل � -ش ذ م م
ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  3ملك �صندوق دب��ي للدعم امل��ايل  -ال�صفا الثانية  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  758754 :رقم القيد بال�سجل
ال�ت�ج��اري  1229273 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنمية االقت�صادية ب��دب��ي ب�أنه
ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/11/11واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دب��ي بتاريخ  2021/11/11وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني ابي حما�سب قانوين العنوان  :مكتب رقم  3- 306ملك عبداجلليل
يو�سف عبدالكرمي دروي�ش  -ديرة  -القرهود  -هاتف  04-4252890 :فاك�س :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

العدد  13398بتاريخ 2021/11/22

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009036مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0003582جتاري (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
لدى حمكمة املدام الإحتادية اجلزئية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AMCFICILABMIN2021 /0000016عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :الربكات ملقاوالت اال�صباغ  -ذ م م  -جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة منطقة الو�سطى مليحة خلف
�صناعية مليحة اجلديدة حمل رقم  3ملك علي �سامل حميدي خ�صوين الكتبي
نعلمكم �أن املدعي �صقر عبداهلل فالح حممد اخلمريي
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله ويطالب فيها باالتي  :اوال  :التم�س من عدالتكم حتديد �أقرب جل�سة لنظر يف هذه الق�ضية
يف ا�سرع وقت ممكن و�إعالن املتنازع �ضدها باجلل�سة والئحة االدعاء.
ثانيا  :املطالبة مببلغ وقدره ( )9,000درهم والفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام،
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة بقوة القانون طبقا الحكام املادة  229الفقرة اخلام�سة من قانون االجراءات
املدنية .ثالثا ً  :الزام املتنازع �ضدها بدفع الر�سوم وامل�صاريف ،واتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/6أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب
رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله -
بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/21م.

�إىل املدعي عليه  :م�صطفى عبداجلليل عبداللطيف منجود منجود
جمهول حمل الإقامة  :دبي الرب�شاء رو�س  6ح ال�سجن املركزي دبي
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/25أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )6
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/18م.

�إىل  :املحكوم عليه  /حممد زمان خان حممد جافيد خان
جمهول الإقامة  :دبي  -بردبي � -شارع بردبي
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/11/14م قد ا�صدرت املحكمة بالزامك يف الدعوى املذكورة
ل�صالح املحكوم له بالتايل  :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعي عليه  /حممد زمان خان حممد جافيد بان ي�ؤدي للمدعية /االزدهار لتجارة
اخليم مبلغ ( 10570درهم) (ع�شرة الف وخم�سمائة و�سبعني درهما) عبارة عن الغرامة
املرتتبة عن املخالفة وعن حجز املركبة وعن القر�ض امل�ستلم من املدعية والزمته باملنا�سبة من
امل�صروفات  ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية ( )30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مدير اخلدمات الق�ضائية
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«دورة ال�شيخة هند للألعاب الريا�ضية لل�سيدات» تطفئ �شمعتها التا�سعة بنجاح
�شرطة دبي تقب�ض على �ألقاب  5بطوالت فردية

•• دبي-الفجر:

�أ��س��دل ال�ستار على مناف�سات الن�سخة التا�سعة م��ن "دورة ال�شيخة هند
ل�ل�أل�ع��اب الريا�ضية لل�سيدات" ،ال ��دورة الأك�ب�ر م��ن نوعها ال�ت��ي ينظمها
جمل�س دب��ي الريا�ضي حتت رعاية ح��رم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" �سمو ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة �آل مكتوم ،والتي ت�ضمنت
 6بطوالت ريا�ضية فردية هي :البولينغ� ،سباق الطريق� ،سباق الدراجات
الهوائية ،الري�شة الطائرة ،والكرو�سفيت ،والبادل تن�س.
وفازت القيادة العامة ل�شرطة دبي بجائزة �أف�ضل جهة م�شاركة ،حيث فازت
العباتها بـ  5ميداليات ذهبية و  2ف�ضية و 2برونزية ،و�سيطرن على �ألقاب
 5بطوالت هي الري�شة الطائرة و�سباق اجل��ري والبولينغ ،والدراجات
الهوائية ،والكرو�سفت.
ففي بطولة الري�شة الطائرة التي �أقيمت يف نادي الن�صر الريا�ضي ،فازت
الالعبة رو�ضة �سعيد را�شد من القيادة العامة ل�شرطة دبي باملركز الأول
يف فئة املواطنات تلتها الالعبة مرمي الدوبي من هيئة كهرباء ومياه دبي
(ديوا) يف املركز الثاين ،فيما حلت الالعبة مرمي جميل البلو�شي من كلية

حممد بن را�شد احلكومية يف املركز الثالث ،ويف فئة املقيمات فازت باملركز
الأول الالعبة نافي�ش �سارة �سراج من م�ؤ�س�سة دبي للإعالم ،تلتها جينيل
كابولونغ من هيئة دبي لل�صحة يف املركز الثاين ،وحلت مي�شيل �أباليت من
هيئة مياه وكهرباء دبي يف املركز الثالث.
وفازت عفراء حارب النعيمي من القيادة العامة ل�شرطة دبي باملركز الأول
يف �سباق اجلري  3كيلومرتات الذي �أقيم يف م�ضمار اجلري بحديقة مم�شى
الورقاء ،حيث �أنهت ال�سباق بزمن  14:58دقيقة ،تلتها يف املركز الثاين
فاطمة �سعيد املعمري م��ن ال�ق�ي��ادة العامة ل�شرطة دب��ي ب��زم��ن 15:46
دقيقة ،وحلت نادية علي املعمري من هيئة الطرق واملوا�صالت يف املركز
الثالث بزمن  16:02دقيقة ،ويف فئة املقيمات فازت لطيفة ال�صاروخ من
نادي دبي لأ�صحاب الهمم باملركز الأول بزمن  11:40دقيقة ،تلتها �سارة
الأجنف من �شركة �سارة الأجنف للخدمات الريا�ضية يف املركز الثاين بزمن
 12:07دقيقة ،وحلت �أماندا ميديرو�س دا �سيلفا من بلدية دبي يف املركز
الثالث بزمن  13:13دقيقة.
ويف �سباق الدراجات الهوائية  16كيلومرت الذي �أقيم يف م�ضمار ند ال�شبا
للدراجات الهوائية ،فازت يف فئة املواطنات �صفية خمتار ال�صايغ من القيادة
العامة ل�شرطة دبي باملركز الأول بعد �إنهائها ال�سباق يف زمن  28:23دقيقة،

تلتها فرح املري من بنك �أبوظبي التجاري يف املركز الثاين بزمن 30:47
دقيقة ،وحلت عائ�شة �أحمد الفوالذ من م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف يف
املركز الثالث بزمن  30:49دقيقة ،ويف فئة املقيمات فازت ابت�سام زايد من
مكتب �سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن خليفة بن زايد �آل نهيان باملركز الأول
بزمن  28:23دقيقة ،تلتها �أواله �شيكل من القيادة العامة ل�شرطة دبي يف
املركز الثاين بزمن  28:24دقيقة ،وحلت كيم دي بات من القيادة العامة
ل�شرطة دبي يف املركز الثالث بزمن  28:34دقيقة.
ويف مناف�سات الكرو�سفت التي �أقيمت يف نادي ماك�س �آند �إيجل مبنطقة ند
ال�شبا فازت باملركز الأول يف فئة املواطنات �أ�سماء را�شد من بنك الإمارات دبي
الوطني ،تلتها نورة ال�صراح من هيئة كهرباء ومياه دبي يف املركز الثاين،
وح�ل��ت ع�ف��راء ح��ارب النعيمي م��ن ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة دب��ي يف املركز
الثالث ،ويف فئة املقيمات فازت هبة ال�سيد من القيادة العامة ل�شرطة دبي
باملركز الأول ،تلتها اللة احلميدي من بلدية دبي يف املركز الثاين ،وحلت
�سارة الأجنف يف املركز الثالث.
ويف بطولة البولينغ التي �أقيمت يف مركز دبي ال��دويل للبولينغ مبنطقة
املمزر فازت يف فئة املواطنات الالعبة �سعاد يو�سف من القيادة العامة ل�شرطة
دبي باملركز الأول بعد حتقيقها جمموع نقاط  567نقطة ،وتلتها الالعبة

رمي جمال من الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف املركز الثاين بعد
ح�صادها جمموع  542نقطة ،فيما حلت الالعبة �أ�سماء را�شد ال�سويدي
من الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف املركز الثالث مبجموع 456
نقطة ،ويف فئة املقيمات فازت الالعبة ليدي ليز �آن مار�سيال من م�ؤ�س�سة
فيم �أدفيزوري باملركز الأول مبجموع  584نقطة ،تلتها الالعبة مارفيك
�أفريكانو من م�ؤ�س�سة كر�ستيان ديور يف املركز الثاين مبجموع  547نقطة،
وحلت الالعبة ماريكار �أ�سونكيون من م�ؤ�س�سة �إيه بي بي ال�صناعية يف املركز
الثالث مبجموع  542نقطة.
ويف بطولة البادل تن�س التي �أقيمت يف مالعب بادل بوينت مبنطقة القوز،
فاز يف فئة املواطنات ،الثنائي ح�صة اجل�سمي ونوف عمر من طريان الإمارات
باملركز الأول ،وجاء الثنائي �آالء جمدي ونورة ال�شام�سي من هيئة كهرباء
ومياه دبي يف املركز الثاين ،وحل الثنائي �سارة الفال�سي ونورة ال�سويدي من
هيئة كهرباء ومياه دبي يف املركز الثالث.
ويف مناف�سات فئة املقيمات فاز الثنائي �سند�س �سامل ومنى غ�ضبان من هيئة
الطرق واملوا�صالت بدبي باملركز الأول ،وجاء الثنائي اللة احلميدي و�أماندا
ميديرو�س من بلدية دبي يف املركز الثاين ،وحل الثنائي �سو�سن �سعد و دياال
علي من م�ؤ�س�سة دبي للإعالم يف املركز الثالث.

حقق فوزه الثاين على التوايل يف قناة دبي املائية

«كي ات�ش كي  »54بطل �شوط قوارب التجديف املفتوح
«عمان  »44و�صيف ال�سباق و «فيكتوريو�س  »53الثالث

•• دبي –الفجر:

ت��وج ق��ارب البحرين "كي ات�ش كي
 "54ملالكه ال�شيخ خالد بن حمد
�آل خليفة وب�ق�ي��ادة ال�ن��وخ��ذة �أحمد
ن��ا��ص��ر ال�ب��و��س�م�ي��ط ب�ط�لا لل�شوط
"املفتوح" يف �سباق اجلولة الثانية
واخلتامية من بطولة دبي لقوارب
التجديف املحلية  30قدما والتي
�أقيمت مناف�ساتها ي��وم �أم����س الأول
ال�سبت يف قناة دبي املائية.
و��ش�ه��د ال���س�ب��اق ال ��ذي نظمه بنجاح
نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية
�ضمن روزن��ام��ة ال�سباقات يف املو�سم
الريا�ضي البحري 2022-2021
م���ش��ارك��ة  35ق��ارب��ا ع�ل��ى متنها ما
يزيد عن  300بحار ج�سدوا ملحمة
املا�ضي يف عني احلا�ضر واملتمثل يف
املكان الرائع الذي �أقيم فيه ال�سباق

على مياه قناة دبي املائية يف اجلداف
حيث �شق امل�شاركون م�سار ال�سباق
من عمق القناة اىل خط النهاية يف
في�ستيفال �سيتي ب�ين �أرق ��ي معامل
دب��ي وب��ال�ق��رب م��ن حمية خ��ور دبي
للحياة الفطرية.
وح �م��ل ��س�ب��اق اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة من
ب �ط��ول��ة دب � ��ي ل � �ق� ��وارب التجديف
املحلية  30ق��دم��ا ع�ن��وان الإث ��ارة
م��ن خ�ل�ال �شوطيه الأول واملفتوح
ح�ي��ث ��ش��د ال���ش��وط الأخ �ي�ر �إهتمام
اجل�م�ه��ور ك��ون��ه ي�ق��ام للمرة الأوىل
يف ت ��اري ��خ ب �ط��ول��ة دب ��ي ومب�شاركة
نخبة النواخذة والبحارة من ممثلي
امل ��ؤ� �س �� �س��ات وال �� �ش ��رك ��ات الوطنية
وق� � ��وارب الأ�� �ش� �ق ��اء م ��ن �أب� �ن ��اء دول
جمل�س التعاون اخلليجي.
و�سجل قارب البحرين (كي �أت�ش كي
� )54أ�سمه من جديد يف �سجالت

ال�ب�ط��ول��ة ب�ع��د �إجن ��ازات ��ه امل��دوي��ة يف
امل��وا� �س��م الأخ �ي�رة وم��ن بينها فوزه
ب ��أغ �ل��ى ب �ط��والت ق� ��وارب التجديف
املحلية  30قدما يف املو�سم املا�ضي
�سباق ك�أ�س �آل مكتوم يف ن�سخته رقم
 24حيث �أ�صبح بانت�صاره يوم ال�سبت
�أول ق� ��ارب ي �ح��رز � �ص ��دارة ال�شوط
(املفتوح) والذي ا�ستحدثه نادي دبي
الدويل للريا�ضات البحرية من �أجل
تطوير امل�سابقة.
كما حقق ال �ق��ارب البحريني �أي�ضا
ال�ف��وز باملركز الأول يف بطولة دبي
ل � �ق� ��وارب ال �ت �ج��دي��ف امل �ح �ل �ي��ة 30
ق��دم��ا ل �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة ه ��ذا املو�سم
ب�ع��د ت�سجيله ال �ف��وز ب��امل��رك��ز الأول
يف ال�شوط ال�ث��اين خ�لال مناف�سات
اجلولة الأوىل التي ج��رت منت�صف
�شهر �أكتوبر املا�ضي ليت�صدر ترتيب
القوارب يف ال�شوط املفتوح وي�ؤكد انه

املر�شح بقوة لتحقيق ك�أ�س ال مكتوم
للمرة الثانية على التوايل يف املوعد
املقرر يوم اجلمعة الرابع والع�شرين
من �شهر دي�سمرب املقبل.
و�إ�ستطاع ال�ق��ارب عمان  44التابع
للجنة العمانية للريا�ضات البحرية
وب� �ق� �ي ��ادة ال� �ن ��وخ ��ذة ح �م �ي��د �سامل
البحري م��ن ت�سجيل ع��ودة موفقة
اىل البطولة واحل�صول على املركز
ال �ث��اين يف ال �� �ش��وط امل �ف �ت��وح بعدما
غاب القارب عن امل�شاركة يف اجلولة
الأوىل ح �ي��ث ح� ��اول ال��و� �ص��ول اىل
ال�صدارة لكن �إ�صرار وتفوق القارب
(ك ��ي �أت ����ش ك��ي  )54وت �ق��دم��ه من
البداية منعه من التقدم فيما حل
ال �ق ��ارب ال�ب�ح��ري�ن��ي (فيكتوريو�س
 )53ملالكه ال�شيخ نا�صر ب��ن حمد
�آل خليفة وبقيادة النوخذة عبداهلل
خليفة احلدي يف املركز الثالث.

ً
ً
احتاد الكرة يعقد اجتماعا م�شرتكا مع «�سيتي جروب»

•• دبي-الفجر:

عقد احت��اد الإم ��ارات لكرة ال�ق��دم �أم����س اجتماعاً تن�سيقياً م�شرتكاً مع
"�سيتي جروب" عرب نظام االت�صال املرئي بح�ضور حممد عبد اهلل
ه ��زام ال �ظ��اه��ري الأم�ي�ن ال �ع��ام الحت ��اد ال �ك��رة ،وف�ي�ران ��س��وري��ان��و املدير
التنفيذي ملجموعة �سيتي ج��روب  ،ودون دران�سفيلد الرئي�س التنفيذي
لال�سرتاتيجية ،وذلك لبحث �س ُبل التعاون امل�شرتك مع املجموعة الرائدة
يف عامل كرة القدم.

وناق�ش الطرفان �آلية اال�ستفادة من التجارب واخل�برات التي متتاز بها
املجموعة من الناحية اال�سرتاتيجية والت�سويقية والإعالمية وكيفية نقل
هذه التجارب على امل�ستوى املحلي.
واطلعت املجموعة على اخلطة اال�سرتاتيجية الحتاد الكرة ور�ؤية 2038
التي تت�ضمن العديد من املبادرات منها تطوير املنتخبات الوطنية واملواهب
الكروية وامل�سابقات املحلية والتحكيم والتفاعل اجلماهريي وغريها .
ح�ضر االجتماع حمد اجلنيبي املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�ساندة ،
وعمر اليربودي املدير التنفيذي لقطاع ال�ش�ؤون الفنية واملنتخبات.

وع �ق��ب ن �ه��اي��ة ال �� �س �ب��اق ومناف�سات
اجل ��ول ��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ب �ط��ول��ة دبي
ل � �ق� ��وارب ال �ت �ج��دي��ف امل �ح �ل �ي��ة 30
ق��دم��ا ق� ��ام حم �م��د ع� �ب ��داهلل ح ��ارب
املدير التنفيذي لنادي دبي الدويل
للريا�ضات البحرية يرافقه العقيد
ال��دك �ت��ور ح���س��ن ��س�ه�ي��ل ال�سويدي،
مدير مركز �شرطة املوانئ ،بتكرمي
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البو�سميط :جاهزون لأغلى الك�ؤو�س ن�سخة ال �ع��ام احل ��ايل حت�م��ل مذاقا
�أ��ص�ح��اب امل��راك��ز ال�ث�لاث��ة الأوىل يف اهلل ث ��راه -ب�ع��د ال��و� �ص��ول �إىل خط قال �أحمد نا�صر البو�سميط نوخذة خا�صا كونها حتمل الرقم  25الذي
ال�شوط املفتوح فيما �أرج ��أت اللجنة النهاية و�إ�ستالم العلم ال�شطرجني ال �ق ��ارب (ك ��ي �أت ����ش ك��ي  )54بطل ي�شري �إىل احتفالية اليوبيل الف�ضي
امل �ن �ظ �م��ة ت �ت��وي��ج �أ�� �ص� �ح ��اب امل ��راك ��ز م�ت��وج�ين ب��امل��رك��ز الأول يف ال�شوط � �س �ب��اق ال �� �ش��وط امل �ف �ت��وح يف بطولة للحدث.
ال �ث�لاث��ة الأوىل يف ال �� �ش��وط الأول املفتوح كلم�سة وف��اء تقديرا لدوره دب��ي ل�ق��وارب التجديف املحلية 30
حل�ي��ن ال �ف �� �ص��ل يف االع �ت�را� � �ض ��ات ال��رائ��د يف ت�أ�سي�س و�إط�ل�اق قوارب قدما �أن ال�ف��وز الكبري ال��ذي حققه نتائج ال�شوط املفتوح
املقدمة من امل�شاركني.
التجديف املحلية  30قدما مو�سم طاقم القارب يف م�شاركته يف ال�شوط  1-كي ات�ش كي  2- ، 54عمان 44
 1997-1996ح �ي��ث تطورت املفتوح ي�ؤكد مبا ال يدع جماال لل�شك  3- ،فيكتوريو�س � 4- ، 53شرطة
مل�سة وفاء
ه��ذه ال�ف�ئ��ة م��ن ع��ام �إىل �آخ ��ر حتى جاهزيتنا التامة للدفاع عن اللقب دب��ي  5- ، 3ع�م��ان  6- ،96املا�سة
ح��ر���ص ط��اق��م ال� �ق ��ارب البحريني حققت �إنت�شارا وا�سعا تخطى حدود الكبري ال��ذي �أح ��رز ال �ق��ارب املو�سم ل�ت��أج�ير ال���س�ي��ارات � 7- ، 8شرطة
(كي ات�ش كي  )54على رفع �صورة الإم ��ارات ليجمع الأ�شقاء من �أبناء املا�ضي بالوز ب�أغلى بطوالت قوارب ر�أ���س اخليمة � 8- ، 46شرطة دبي
امل� �غ� �ف ��ور ل ��ه -ب � � � ��إذن اهلل -ال�شيخ دول جمل�س التعاون اخلليجي.
التجديف ك�أ�س �آل مكتوم م�ؤكدا �أن � 9- ، 30شرطة �أبوظبي .29
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�سعيد �آل مكتوم يفوز بذهبية رماية الأطباق يف بطولة الإمارات ال�شاملة

•• دبي-وام:

توج ال�شيخ �سعيد بن مكتوم بن را�شد �آل مكتوم بطال لرماية
الأط �ب��اق م��ن الأب� ��راج " اال��س�ك�ي��ت " �ضمن ب�ط��ول��ة الإم ��ارات
ال�شاملة باكورة ن�شاط االحتاد للمو�سم اجلديد بعد التعايف من
جائحة " كوفيد . "19 -
وف��از ال�شيخ �سعيد ب��ن مكتوم ب��امل��رك��ز الأول وذه�ب�ي��ة وك�أ�س
البطولة لتكون م�سك اخلتام بعد مناف�سة قوية ومثرية بني
ثالثي منتخبنا الوطني ال�شيخ �سعيد بن مكتوم  57/طبقا
 /وحم�م��د ح�سن ال��ذي ح��ل و�صيفا  54/طبقا /وق��دم �أداء
مميزا ون��ال امليدالية الف�ضية فيما ح��ل �سيف ب��ن فطي�س يف
املركز الثالث  44 /طبقا /ونال امليدالية الربونزية وتبعهما

يف املركز الرابع عبيد م�صبح بن �ضاوي العائد بعد غياب بقوة
25/طبقا /ثم ر�شيد البلو�شي خام�سا بر�صيد  22/طبقا /ثم
الرامي الواعد �سامل �أحمد بن حم �ساد�سا .
وعقب اخلتام ق��ام عبد اهلل �سامل بن يعقوب الزعابي و�سعيد
ب��ن حممد القا�سمي وم�ب��ارك ال�ع��ري��اين بتتويج الفائزين يف
البطولة وتكرمي احلكام الذين �أداروا املناف�سات.
و�أعرب ال�شيخ �سعيد بن مكتوم بن را�شد �آل مكتوم عن �سعادته
بالفوز  ..وق��ال �إن الكل فائز لأن ع��ودة الن�شاط يف ح��د ذاته
مك�سب للجميع �سيما و�أن منتخبنا مقبل على م�شاركة مهمة
وهي دورة �ألعاب اخلليج املزمع �إقامتها يف الكويت بداية العام
امل�ق�ب��ل  ..وه �ن ��أ احت ��اد ال��رم��اي��ة ع�ل��ى جن��اح التنظيم ك�م��ا هن�أ
الفائزين والفائزات .

من ناحيته �أ�شاد بطل الإمارات املتوج بالرامي الواعد �سامل بن
حم  ..م�ؤكدا �أنه خامة طيبة ميكن �صقلها لي�صبح رافدا جيدا
للمنتخب الوطني �شريطة �أن يواظب على التدريب .
من جانبه وجه عبد اهلل �سامل بن يعقوب الزعابي الأمني العام
لالحتاد ال�شكر والتهنئة �إىل ال�شيخ �سعيد بن مكتوم بن را�شد
�آل مكتوم على م�شاركته وال�شكر مو�صول �إىل ال�شيخ جمعه بن
دملوك �آل مكتوم رئي�س فريق فزاع للرماية وال�شيخ حممد بن
دملوك �آل مكتوم اللذين �شاركا يف مناف�سات ال�تراب  ..موجها
ال�شكر �إىل �أ��س��رة ن��ادي العني للفرو�سية والرماية واجلولف
التي احت�ضنت البطولة مهنئا الفائزين .
و�أ�شار الزعابي �إىل �أن البطولة املقبلة " بطولة اليوم الوطني"
�ستقام خالل الفرتة من  5 - 3دي�سمرب املقبل يف نادي العني .

للم�شاركة يف بطولة �إيرثلنك الحتاد غرب �آ�سيا الثانية لل�شباب

بعثة منتخبنا الوطني لل�شباب ُتغادر �إىل مدينة �أربيل العراقية
•• دبي-الفجر:

غادرت �أم�س بعثة منتخبنا الوطني
لل�شباب مواليد � 2003إىل مدينة
�أربيل العراقية للم�شاركة يف بطولة
ايرثلنك الحتاد غرب �آ�سيا الثانية
لل�شباب التي تقام للفرتة من 20
ن��وف�م�بر �إىل الأول م��ن دي�سمرب
امل�ق�ب��ل مبدينتي ال�ب���ص��رة و�أربيل
 ،وذل � ��ك مب �� �ش��ارك��ة  9منتخبات
مت ت��وزي �ع �ه��ا ع �ل��ى جم �م��وع �ت�ين ،
حيث يلعب منتخبنا يف املجموعة
الأوىل �إىل جانب منتخبات �سوريا
والأردن ول� �ب� �ن ��ان  ،ف �ي �م��ا ت�ضم
املجموعة الأوىل منتخبات العراق،
وفل�سطني ،وال�ي�م��ن ،والبحرين ،ال� �ب� �ط ��ول ��ة ه� ��م  :ح ��ام ��د حممد حممد (اجل��زي��رة) ح�سن عبداهلل (الو�صل) حميد املهري  ،خمي�س
والكويت.
(ال�ع�ين) �صالح عي�سى (الظفرة)  ،جمال ال�سعدي (الن�صر) عو�ض �أح �م��د (ب�ن��ي ي��ا���س) م ��رزوق را�شد
واخ�ت��ار الإ��س�ب��اين ف��ران��ك �أورتيغا ن�ب�ي��ل ف �ي�روز (ال �ف �ج�ي�رة) حممد حممد  ،من�صور �سعيد  ،من�صور (ح � �ت� ��ا) � �س �ل �ط��ان ع � � ��ادل (احت � ��اد
 23الع � �ب � �اً ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف هذه ال�ي�م��اح��ي  ،ع �ب��داهلل خ�ي�ري  ،علي � �ص��ال��ح (ال� ��وح� ��دة) حم �م��د ف � ��ؤاد ك �ل �ب��اء) �أح �م��د م ��ال اهلل  ،خليفة

خ�م�ي����س �� ،س�ي��ف ي��اق��وت  ،مو�سى
ع �ب��داهلل (� �ش �ب��اب الأه� �ل ��ي) نواف
جا�سم � ،ضاري فهد  ،بدر �إبراهيم
(ال�شارقة) .

وي �ف �ت �ت��ح م �ن �ت �خ �ب �ن��ا م� ��� �ش ��واره يف
البطولة مبواجهة منتخب الأردن
ي� ��وم  23ن��وف �م�ب�ر  ،وي� ��واج� ��ه يف
امل�ب��اراة الثانية منتخب لبنان يوم

 ، 25ويلعب مع منتخب �سوريا
يوم  27نوفمرب يف ختام مباريات
دور املجموعات.
ووف� �ق� �اً ل �ن �ظ��ام ال �ب �ط��ول��ة ُ ،تلعب

م �ب��اري��ات دور امل �ج �م��وع��ات بنظام
ال � � � ��دوري م� ��ن م��رح �ل��ة واح � � ��دة ،
وي �ت ��أه��ل �أول ك ��ل جم �م��وع��ة �إىل
املباراة النهائية .

قرعة متوازنة لبطولة احلبتور الدولية لتن�س ال�سيدات

احلبتور :حري�صون على ا�ستمرار البطولة والتحليق بها يف �صدارة الأحداث الريا�ضية
•• دبي-الفجر

�أعلن رجل الأعمال خلف احلبتور رئي�س جمموعة احلبتور �أن
املجموعة ت�سعى من خالل ا�ست�ضافة هذه البطوالت �إىل الت�أثري
ب�شكل مبا�شر على �صحة الإن�سان ومتنحه الطاقة الإيجابية يف
العمل واحلياة معا .
وق��ال احلبتور� :إن و�سائل الإع�ل�ام �ساهمت خ�لال الـ� 24سنة
املا�ضية اىل دعم البطولة واجناحها ب�شهادة االحتادين االماراتي
والدويل .
ج��اء ه��ذا يف امل ��ؤمت��ر ال�صحفي ال ��ذي ع�ق��دت��ه اللجنة املنظمة
لبطولة احلبتور الدولية الـ 24لتن�س ال�سيدات بفندق ومنتجع
احلبتور جراند و�سبا باجلمريا بح�ضورنا�صر املرزوقي االمني
العام الحتاد الإم��ارات للتن�س مندوبة االحتاد الدويل الهندية
�شيتال ايار ونورة بدوي مديرة البطولة وامل�صرية �ساندرا �سمري
والرو�سية ناتاليا فيخلينت�سيفا والهندية انيكتا رينا ورجال

الإعالم .
و�أكد احلبتور حر�ص اجلموعه بالتعاون مع االحتادين االماراتي
والدويل على ا�ستمرار البطولة والتحليق بها يف �صدارة االحداث
الريا�ضية يف العامل وحتقيق جناحات م�ضاعفة تواكب التطور
الريا�ضي ال��ذي ت�شهدة دول��ة االم��ارات العربية املتحدة منوها
اىل ا�ست�ضافة دبي لأك�سبو  2020وما حدث من زخم �سياحي
خالل فرتة املعر�ض العاملي .
وك�شف احلبتور النقاب عما حققته البطولة من جناحات خالل
ف�ترة اجلائحة م��ؤك��دا انها منحث الثقة للكثري من الأحداث
املماثلة بالعودة كما منحت الثقة والفر�صة لالعبات ملمار�سة
الن�شاط من جديد .
م��ن جانبه وج��ه نا�صر امل��رزوق��ي االم�ين ال�ع��ام ل�لاحت��اد ال�شكر
والعرفان اىل جمموعة احلبتور وخ�ص بال�شكر خلف احلبتور
الأب ال��روح��ي للتن�س م ��ؤك��دا ح��ر���ص ال�ل�احت��اد ع�ل��ى �إجن ��اح
البطولة ونقل حتيات �سمو ال�شيخ ح�شر مكتوم �آل مكتوم رئي�س

احتاد الإمارات للتن�س اىل احل�ضور .
وقد �أجريت قرعة البطولة التي يبلغ �إجمايل جوائزها 100
ال��ف دوالر ام��ري�ك��ي و ت���ش��ارك فيها �أك�ث�ر م��ن  85الع�ب��ة من
الواعدات االتي ت�سعني اىل عبور ج�سر العاملية والنجومية من
دبي .
وا�سفرت قرعة البطولة عن وقوع امل�صنفة االوىل على البطولة
�شوي زان��ك مع الهندية انيكتا رينا ومالقاة ال�صينية امل�صنفة
الثانية فيثي دي�ن��ج م��ع م��ع اح��دى ال�لاع�ب��ات ال���ص��اع��دات من
الت�صفيات اما امل�صرية�ساندرا �سمري ف�سوف تلعب مع امل�صنفة
الثامنة ال�سلوفاكية بولونا هريكوج  .من جانب �آخ��ر تنطلق
مناف�سات البطولة الرئي�سية يف الفرتة امل�سائية بينما �ستخ�ص�ص
الفرتة ال�صباحية لالنتهاء من مباريات الت�صفيات ليكتمل عقد
ال 32فريق اما البطوالت املحلية والتي ت�شهد م�شاركة وا�سعة
من اجلن�سني وكافة امل��راح��ل ال�سنية ف�سوف تقام على هام�ش
البطولة الرئي�سية ب�صفة يومية .

منتخبنا يبد�أ تدريباته الليلة ا�ستعدادا لغراند �سالم �أبوظبي

غد واليابان �أول الوا�صلني
وفد االحتاد الدويل للجودو ي�صل يوم ٍ
•• �أبوظبي-الفجر

رح ��ب � �س �ع��ادة حم �م��د ب ��ن ثعلوب
ال ��درع ��ي رئ�ي����س احت� ��اد امل�صارعة
واجل� � ��ودو رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة العليا
للبطولة برئي�س و�أع�ضاء االحتاد
ال��دويل للجودو " "IJFواللجان
ال �ف �ن �ي��ة وال�ت�ح�ك�ي�م�ي��ة يف بلدهم
ال�ث��اين الإم� ��ارات �أم�ل�ا لهم طيب
الإق ��ام ��ة ول�ل�م�ن�ت�خ�ب��ات امل�شاركة
التوفيق ،وق��د مت احلجز لرئي�س
االحت��اد ال��دويل للجودو ماريو�س
فايزر وال��وف��د امل��راف��ق ال��ذي ي�صل
ال �ب�ل�اد م �� �س��اء ي ��وم غ ��د الثالثاء
 11-23ب �ف �ن��دق ��ش��ان�غ��ري�لا يف
�أب��وظ�ب��ي  ،ويف نف�س الليلة ي�صل
ع��دد من �أع�ضاء االحت��اد واللجان
الفنية والطبية املختلفة الذين مت

احلجز لهم يف فندق روتانا بارك يف
�أبوظبي .
وق��د �أك��دت حتى �صباح �أم����س 43
دول ��ة م�شاركتها يف �آخ ��ر بطوالت
ال � �غ� ��ران� ��د �� �س�ل�ام ل� �ل� �ج ��ودو لعام
 ، 2021من بينها  3منتخبات
ع��رب�ي��ة مم�ث�ل��ة يف دول ��ة الإم � ��ارات
وال�سعودية واملغرب وتعترب بطولة
�أب��وظ �ب��ي خ �ت��ام ب �ط��والت االحت ��اد
الدويل للجودو عام ، 2021حيث
ي�شتد �صراع اللقب بني منتخبات
فرن�سا ورو��س�ي��ا االحت��ادي��ة �،أملانيا
،وم �ن �غ��ول �ي��ا م �ق��ارن��ه ب�ت�ف��وق�ه��م يف
�آخر  3بطوالت للغراند �سالم  ،مع
ا�ستبعاد تر�شيح منتخب اليابان
(ح ��ام ��ل ال� �ل� �ق ��ب) وال � � ��ذي ي�صل
ال �ب�لاد ي ��وم غ��د ك � ��أول الوا�صلني
يف البطولتني الأخ�يرت�ين والذي

ت��أت��ي م�شاركته بالعبتني فقط ،
مما يقل�ص فر�صته مقارنه بتلك

امل �ن �ت �خ �ب��ات ال �ت ��ي ت �� �ش��ارك ب ��أب ��رز لدورة الألعاب االوملبية القادمة يف
الالعبني والالعبات تطلعا للت�أهل العا�صمة الفرن�سية ب��اري����س عام

فاطمة بنت مبارك يف �أبوظبي قبل
االن�ت�ق��ال ل�سكن �ضيوف البطولة
ي� ��وم الأرب � �ع � ��اء امل �ق �ب��ل ا�ستعدادا
للم�شاركة يف البطولة التي تنطلق
م�ب��اري��ات دوره��ا التمهيدي �صباح
اجلمعة املقبل  ،فيما تقام مرا�سم
االفتتاح التقليدية م�ساء ال�سبت
قبل نهائي ن��زاالت ال��وزن املتو�سط
ب �ه��دف ال�ت�ن���س�ي��ق م ��ع الفعاليات
العاملية الريا�ضية التي ت�ست�ضيفها
ع��ا� �ص �م �ت �ن��ا احل� �ب� �ي� �ب ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
ب�إ�شراف جمل�س �أبوظبي الريا�ضي
 ،ع�ل��ى �أن تختتم ال�ب�ط��ول��ة م�ساء
ي ��وم الأح� ��د  28ن��وف�م�بر احلايل
مبناف�سات الوزن الثقيل للجن�سني
والتي يعقبها التتويج م�سكا خلتام
ال��وط �ن��ي ال �� �ش��اب ل �ل �ج��ودو م�ساء ب �ط��والت ال �غ��ران��د � �س�لام للجودو
. 2024
م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر  -ي �ب��د�أ منتخبنا ال �ي��وم االث �ن�ي�ن ت��دري �ب��ات��ه ب�صالة لعام . 2021
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�سامل بن عبد الرحمن القا�سمي ي�شهد افتتاح م�ؤمتر «الريا�ضة يف مواجهة ال�سلوكيات املعادية للمجتمع»
بعده �ألقى عي�سى هالل احلزامي رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�ضي كلمة
•• ال�شارقة-وام:
قدم فيها التهاين والتربيكات �إىل القيادة الر�شيدة مبنا�سبة اليوم الوطني،
حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي م�شرياً �إىل �أن الإجن��ازات خالل اخلم�سني عاماً املا�ضية هي م�صدر �إلهام
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة� ،شهد ال�شيخ �سامل بن عبد الرحمن واعتزاز.
القا�سمي رئي�س مكتب �سمو احلاكم� ،صباح �أم�س افتتاح امل�ؤمتر الدويل وت �ن��اول رئ�ي����س جم�ل����س ال �� �ش��ارق��ة ال��ري��ا� �ض��ي ت �ط��ور ال��ري��ا� �ض��ة يف �إم ��ارة
الأول بعنوان "الريا�ضة يف مواجهة ال�سلوكيات املعادية يف املجتمع" ،وذلك ال�شارقة منذ خم�سينيات القرن املا�ضي ،م�ؤكداً على الدور الكبري والدعم
يف ق�صر الثقافة.
الالحمدود ل�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة يف تطور الريا�ضة ،وت�أ�سي�س
و�ألقى عبد اهلل عمر مدير �إدارة جمعيات النفع العام ،كلمة وزارة تنمية الأندية التي تنت�شر يف كافة مناطق �إمارة ال�شارقة.
املجتمع ،قدم فيها ال�شكر والتقدير واالمتنان �إىل �صاحب ال�سمو حاكم وقال �إن جمل�س ال�شارقة الريا�ضي يعمل على ا�ستثمار دعم �صاحب ال�سمو
ال�شارقة على دعمه الدائم ال�ستقرار الأ�سرة ومتا�سك املجتمع ،وملبادرات حاكم ال�شارقة يف �صناعة جيل قيادي يلتزم ب��الأخ�لاق العالية ،والعمل
�سموه امل�ستدامة واجلهود احلثيثة والأفكار االجتماعية البناءة.
اجلماعي خلدمة ال��وط��ن والإم� ��ارة ،الف�ت�اً �إىل �أهمية امللتقيات العلمية
و�أ� �ش��ار �إىل �أن وزارة تنمية املجتمع ت��دع��م ك��اف��ة امللتقيات ال�ت��ي تنظمها البحثية يف امل�ساهمة يف تطوير القطاع الريا�ضي يف ال�شارقة التي ت�أخذ
جمعيات النفع العام التي تقا�سم الوزارة ذات الر�ؤية والأهداف والتطلعات �أهميتها كمركز علمي وتعليمي وبحثي لكل ما هو جديد يف عامل االبتكار
ملجتمعات �أكرث تالحماً ومتا�سكاً وان�سجاماً ،وتعمل على حتفيزها لتكون والعلم.
�أك�ثر ح�ضوراً والتزاماً بتوجهات التنمية امل�ستقبلية امل�ستدامة يف دولة واختتم الدكتور جا�سم خليل مريزا رئي�س جمعية االجتماعيني ورئي�س
الإمارات العربية املتحدة.
امل�ؤمتر ،الكلمات االفتتاحية للم�ؤمتر ،مقدماً ال�شكر والتقدير �إىل �صاحب

�أبرزها احرتافية التنظيم والتعايف من اجلائحة

 8مكا�سب رئي�سية من تنظيم بطولتي العامل
و�أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو
•• �أبوظبي -وام:

ال زالت تتواىل ردود �أفعال بطولتي العامل و�أبوظبي العاملية للجوجيت�سو
اللتان �أقيمتا على م��دار الأ�سابيع الثالثة املا�ضية يف �صالة جوجيت�سو
�أرينا مبدينة زايد الريا�ضية ،مب�شاركة �إجمالية ت�صل �إىل � 6آالف العب
والعبة من �أكرث من  90دولة حول العامل ..وال زالت ال�صحف واملحطات
التلفزيونية ووك ��االت الأن �ب��اء وامل��واق��ع املتخ�ص�صة يف ري��ا��ض��ات الفنون
القتالية ،وو�سائل التوا�صل االجتماعي حافلة بال�صور والق�ص�ص واللقطات
املثري من البطولتني ،وال �سيما انهما الأكرب على امل�ستوى العاملي بالن�سبة
لبطوالت الألعاب القتالية.
وبعيدا عن الأ�صداء الدولية وردود الأفعال كانت هناك  8مكا�سب رئي�سية
حتققت من �شهر �أبوظبي للجوجيت�سو يف مقدمتها تر�سيخ مكانة �أبوظبي
كعا�صمة اجلوجيت�سو الأوىل يف العامل ،وعا�صمة القرار الدويل من حيث
برامج ن�شر وتطوير اللعبة و�صناعة الأبطال ،وتنظيم وا�ست�ضافة الأحداث
الكربى داخ��ل الإم ��ارات وخارجها ،واحت�ضانها ملقري االحت��ادي��ن الدويل
والآ�سيوي ،ف�ضال عن دعمها املتوا�صل لنجوم و�أبطال اجلوجيت�سو يف العامل
�سواء من الأ�سوياء �أو �أ�صحاب الهمم من خالل البطوالت واجلوائز الكربى
التي تنظمها رابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو �سنويا يف �أكرث من 70
دولة حول العامل.
�أم ��ا ع��ن امل�ك���س��ب ال �ث��اين ال ��ذي حت�ق��ق ف�ه��و ال��ر��س��ال��ة ال��وا��ض�ح��ة وامل�ؤكدة
املوجهة من الإمارات لكل دول العامل بالتعايف من جائحة كورونا ،والعودة
التدريجية حلياة الطبيعية يف كل قطاعات ال��دول��ة ،بعد جن��اح احلكومة
واجلهات املخت�صة واملقيمني بالإمارات يف التعامل مع هذا العار�ض ال�صحي
العاملي ،وااللتزام بكافة الإجراءات االحرتازية ،وهي ر�سالة تفا�ؤل حملتها
دول��ة الإم� ��ارات لكل دول ال �ع��امل ،بح�سيب م��ا �أك��د ال�ي��ون��اين بانايوتو�س
ثيودوربولي�س رئي�س االحتاد الدويل للجوجيت�سو حيث قال ":ما وجدته
يف الإم��ارات من دقة يف الإج��راءات االحرتازية والتزام كامل بالربوتوكول
الطبي� ،أجاب يل على الكثري من اال�ستف�سارات �أولها �سرعة تعايف املجتمع
الإم��ارات��ي م��ن اجل��ائ�ح��ة ،وع��ودة احل�ي��اة �إىل طبيعتها ،وبالن�سبة يل ف�إن
الإم��ارات منوذج ا�ستثنائي يف �إدارة �أزمة كورونا ،و�أتوجه بال�شكر لها قيادة
وحكومة و�شعبا على ما قدمته لريا�ضتنا من دعم للعودة �إىل البطوالت
وامل�سابقات جمددا.
وبالن�سبة للمكا�سب الثالث فهو ما يتعلق بت�ألق العبي والعبات منتخب
الإم��ارات يف البطولتني ،حيث حققت الإم��ارات ما يزيد عن  70ميدالية
ملونة للمحرتفني يف البطولتني ،وكان ظهور منتخب ال�سيدات بامل�ستوى
الالفت هو املفاج�أة احلقيقية للبطولتني ،مبا ي�ؤكد ب�أن ا�سرتاتيجية احتاد
الإم ��ارات للجوجيت�سو ت�سري وفقا مل��ا خطط لها .ويف ه��ذا ال�سياق ي�ؤكد
�سعادة عبد املنعم الها�شمي رئي�س االحتادين الإماراتي والآ�سيوي النائب
الأول لرئي�س االحتاد الدويل �أن �أبناء وبنات الإم��ارات �أثبتوا �أنه ال جمال
للم�ستحيل ،و�أن��ه الفتاة الإماراتية متلك كل مقومات الإب��داع والتميز �إذا

ح�صلت على الفر�صة والدعم ،و�أن م�ستقبل اللعبة يف الإم��ارات يدعو �إىل
التفا�ؤل ،يف ظل الدعم الكبري الذي تلقاه اللعبة من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات
امل�سلحة .وفيما يخ�ص املك�سب الرابع فهو ما يتعلق بالك�شف عن خارطة
املناف�سة العاملية اجل��دي��دة ،فربغم احتفاظ الإم ��ارات باملركز الأول على
امل�ستوى العاملي يف بطولة العامل بر�صيد  53ميدالية ملونة منها 18
ذهبية ،دخلت دول جديدة �إىل ال�صورة بقوة و�أبرزها رو�سيا وكازاخ�ستان
وامل�ج��ر وف��رن���س��ا ،وت��راج�ع��ت بع�ض ال�ق��وى التقليدية امل�ع�ت��ادة ،وع��ن هذه
الظاهرة ي�ؤكد خواكيم ثومفارت مدير عام االحت��اد ال��دويل للجوجيت�سو
�أن �صعود العبني من  42دولة حول العامل على من�صة التتويج يف بطولة
العامل ي�ؤكد ان اللعبة تنت�شر ب�شكل كبري حول العامل ،و�أن امل�شهد العاملي
يتغري ب�سرعة كبرية.
وت�أتي عودة اجلماهري �إىل املدرجات يف �صاالت اجلوجيت�سو بكثافة كبرية
ت�صل �إىل ن�سبة  % 80لت�شكل املك�سب اخلام�س يف البطولتني ،حيث كانت
الإث��ارة يف املدرجات ال تقل �أبدا عنها على �أب�سطة املناف�سات ،وبلغ �إجمايل
ح�ضور البطولتني م��ا يزيد ع��ن � 38أل��ف م�شجع م��ن الأ��س��ر والعائالت
وحمبي وع�شاق ريا�ضة اجلوجيت�سو يف الدولة وخارجها".
�أم��ا عن املك�سب ال�ساد�س فهو ما يتعلق باالجتماعات وور���ش العمل التي
�أق�ي�م��ت على هام�ش البطولة ويف مقدمتها ك��وجن��ر���س االحت ��اد الدويل،
بح�ضور وف��ود خمتلف دول ال�ع��امل ،وال��ذي ج��دد الثقة يف رئي�س االحتاد
الدويل حتى عام  ،2024واعتمد �أجندة �أولويات تطوير اللعبة والنهو�ض
بها يف امل�ستقبل ،وفقا مل��ا �أك��ده فهد علي ال�شام�سي �أم�ين ع��ام االحتادين
الإماراتي والآ�سيوي حيث قال ":مل تتوقف مناق�شات ر�ؤ�ساء الوفود حول
م�ستقبل اللعبة وتطوير �آلياتها وقوانينها على الكوجنر�س �أو وور�ش العمل
فقط ،ولكنها كانت م�ستمرة بني كبار ال�شخ�صيات ور�ؤ�ساء الوفود على مدار
الأ�سابيع الثالثة املا�ضية ،وه��و االم��ر ال��ذي �سيكون له �أث��ر �إيجابي على
اللعبة يف امل�ستقبل القريب.
وي�أتي م�شهد الدعم من �شركاء النجاح الرعاة يف البطولتني لري�سم مالمح
املك�سب ال�سابع يف البطولة حيث �شهدت البطولتني ازدي ��اد ع��دد الرعاة
لأن�شطة وفعاليات احتاد الإم��ارات للجوجيت�سو من خالل توقيع �شراكات
مع عدة م�ؤ�س�سات حكومية وخا�صة ،والتجديد مع الباقي من امل�ؤ�س�سات
وال�شركات املوجودة بالفعل.
اما املك�سب الرئي�سي الثامن فهو اخلا�ص بال�شخ�صيات الدولية الثقيلة التي
زارت البطولتني وعلى ر�أ�سها فخامة جايري بول�سونارو رئي�س دولة الربازيل،
ف�ضال عن تنظيم �أكرب ح�صة تدريبية للجوجيت�سو يف العامل بالتعاون مع
�سفارة الربازيل يف الدولة ،وجناح الربازيل يف �إك�سبو  2020دبي واحتاد
الإم��ارات للجوجيت�سو وهي احل�صة التي ا�ستهدفت ك�سر الرقم القيا�سي
العاملي وهو  2212العبا والعبة ك�أكرب ح�صة تدريبية م�سجلة يف مو�سوعة
جيني�س ،وت�سجيل رقم جديد بـ  2700العب والعبة يف  13موقعا بالدولة
بالتوازي لدخول مو�سوعة جيني�س للأرقام القيا�سية جمددا.

ت�شايف بعد الفوز بـ«الديربي»� :سيطرنا �أول  75دقيقة
�أكد مدرب بر�شلونة ،ت�شايف هرنانديز� ،أن فريقه �سيطر جيداً على مباراته
�أمام �إ�سبانيول ،التي فاز بها  ،0-1يف �أول  75دقيقة.
قال ت�شايف" :ب�شكل عام �أنا �سعيد للغاية بالنقاط الثالثة ،وبالأداء واجلهد،
�سعينا للفوز باملباراة ومل نف�شل".
وم��ع ذل��ك انتقد ت�شايف �أداء الفريق يف الدقائق الأخ�ي�رة من عمر اللقاء
مو�ضحاً" :املباراة كانت حتتاج للعب يف منطقة اخل�صم ،والتحلي بال�صرب،
نحن ل�سنا يف �أف�ضل حالة معنوية ،و�إ�سبانيول �ضغط علينا يف النهاية،
وحالفنا احلظ لأنه مل ي�سجل".
وتابع�" :أرى �أن ما حدث م�شكلة يف تف�سري طريقة اللعب ،م�شكلة كروية لأن
الفريق بذل جهداً كبرياً على امل�ستوى البدين".
وعن �ضربة اجلزاء التي احت�سبت لرب�شلونة ،و�أحرز منها الهولندي ممفي�س

ديباي الهدف الوحيد� ،إثر تدخل عنيف من العب �إ�سبانيول كابريرا ،قال
ت�شايف �إنه لو كان مكان احلكم الحت�سب ركلة جزاء على الفور� ،إال �أنه �أقر
بانه مل ي�شاهد الإعادة.
وحول الدفع بالعبني �شباب مثل �إليا�س �أخوما�ش يف الت�شكيل الأ�سا�سي علق
ت�شايف" :لدينا العبون �شباب يتمتعون مبوهبة كبرية".
وب���ش��أن ا�ستبدال نيكو ،وبو�سكيت�س ،ومينغيزا يف ال�شوط ال�ث��اين ب�سبب
الإ�صابة� ،أو�ضح ت�شايف �أنهم ال يعانون من �إ�صابات خطرية.
ومن ناحية �أخرى ،نفى ت�شايف التقارير التي تقول �أن الأرجنتيني �سرجيو
�أغويرو �سيعلن اعتزاله ب�سبب م�شكالت القلب التي يعاين منها مو�ضحاً:
"حتدثت معه وم��ا يقال لي�س �صحيحاً� ،سعيد وقلت ل��ه �أن يعود عندما
تتح�سن حالته".

ال�سمو حاكم ال�شارقة على دعم �سموه الالحمدود لكافة �أن�شطة اجلمعية،
وعلى رعاية �سموه ودعمه للم�ؤمتر ،كما قدم ال�شكر والتقدير �إىل ال�شيخ
�سامل بن عبد الرحمن القا�سمي على ت�شريفه حلفل االفتتاح.
و�أ�شار رئي�س جمعية االجتماعيني �إىل �أن امل�ؤمتر ُيعقد يف فرتة ت�شهد العديد
من املنا�سبات االجتماعية و�أول�ه��ا االحتفاالت باليوم الوطني اخلم�سني
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،والذي يحتفل فيه املجتمع بالإجنازات
الكبرية التي حققتها الدولة يف كافة املجاالت ،كما بارك ح�صول ال�شارقة
على لقب مدينة �صديقة للطفل قبل �أي��ام� ،إىل جانب احتفال اجلمعية
بعيدها الأربعني ك�أحد �أعرق جمعيات النفع العام بالدولة.
وت �ن��اول ال��دك�ت��ور جا�سم م�ي�رزا امل �ب��ادرات ال�ك�ث�يرة ال�ت��ي قدمتها جمعية
االجتماعيني لدعم العمل الإن�ساين واالجتماعي ،مما ي�سهم يف تطوير
اجلهود يف كافة املجاالت التي يحتاجها املجتمع.
بعدها قام ال�شيخ �سامل بن عبد الرحمن القا�سمي بتكرمي الفائزين بجائزة
الإمارات للعمل االجتماعي والإن�ساين يف دورتها الثانية ،وفاز بها كل من:
املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم /رحمه اهلل /بو�سام
رائ��د العمل االجتماعي والإن�ساين ،وت�سلم اجلائزة م�يرزا ال�صايغ نائب

رئي�س هيئة �آل مكتوم اخلريية والع�ضو الفخري جلمعية االجتماعيني.
وفاز املهند�س فتحي عفانة بو�سام ال�شخ�صية الداعمة لعمل االجتماعي
والإن���س��اين .وف��ازت جمعية ال�شارقة اخلريية بجائزة امل�ؤ�س�سة الداعمة
للعمل االجتماعي والإن�ساين.
كما كرم رئي�س مكتب �سمو احلاكم الفائزين بجائزة فتحي عفانة للعمل
االج�ت�م��اع��ي والإن �� �س��اين يف دورت �ه��ا الأوىل .ون��ال��ت ف��اط�م��ة امل�غ�ن��ي و�سام
امل��ؤ��س���س�ين ،وال��دك�ت��ور يو�سف حممد ��ش��راب و��س��ام عميد االجتماعيني،
والدكتور فار�س ر�شيد البياتي و�سام املتطوع الأكادميي ،وجميلة حممد
ن�ضر و��س��ام املتطوع امل�ي��داين ،وحممد حم�سن و��س��ام املتطوع الإيجابي،
ونالت من�صة ال�شباب و�سام املن�صة الأكرث تفاع ً
ال يف جمعية االجتماعيني.
كما مت تكرمي رع��اة امل��ؤمت��ر ،وال�شركاء والداعمني من خمتلف اجلهات
احلكومية.
وي�ستمر امل�ؤمتر ال��دويل الأول الريا�ضة يف مواجهة ال�سلوكيات املعادية
للمجتمع يف عقد جل�ساته على مدى اليومني املقبلني ،وي�شهد عقد 13
جل�سة ،وور�شتني علميتني ،مب�شاركة وا�سعة من العلماء واملتخ�ص�صني من
داخل الدولة وخمتلف الدول العربية.

يت�صدر م�ؤقت ًا
�إ�شبيلية
ّ

بر�شلونـة ت�شـايف يح�سـم
دربـي كاتالونيـا
�أنقذ الكرواتي �إيفان راكيتيت�ش فريقه �إ�شبيلية من خ�سارة ثالثة هذا
املو�سم ،بت�سجيله هدفاً يف الأنفا�س الأخ�ي�رة �أم��ام ديبورتيفو �أالفي�س
 ،2-2مانحاً الفريق الأندل�سي �صدارة م�ؤقتة� ،ضمن مناف�سات املرحلة
الرابعة ع�شرة من ال��دوري الإ�سباين لكرة القدم التي �شهدت ف��وزاً �أول
لرب�شلونة يف عهد ت�شايف بح�سم ديربي كاتالونيا ب�صعوبة �أمام �إ�سبانيول
�1صفر.ويف املباراة الأوىل ،كان �أالفي�س �سباقاً �إىل افتتاح الت�سجيل عن طريق
فيكتور الغ��اردي��ا ( ،)5قبل �أن ي�ع��ادل الأرجنتيني لوكا�س �أوكامبو�س
النتيجة (.)38
وع��اد �أالفي�س وتقدم قبل انتهاء ال�شوط الأول عن طريق ركلة جزاء
ترجمها جوزيلو (� ،)7+45إىل �أن مت ّكن راكيتيت�ش من �إدراك التعادل
للفريق الأندل�سي (.)2+90
وبهذا التعادل ،مت ّكن �إ�شبيلية من احل�صول
على نقطة واعتالء ال�صدارة م�ؤقتاً مع
 28نقطة ،بفارق الأهداف عن ريال
�سو�سييداد ال��ذي ي��واج��ه فالن�سيا
الأحد ،ونقطة عن ريال مدريد
الذي يلعب الأحد على �أر�ض
غرناطة.
من جهته ،رف��ع �أالفي�س
ر�صيده �إىل  14نقطة
يف امل� � ��رك� � ��ز ال � ��راب � ��ع
ع�شر.
وح� � �ق � ��ق ب ��ر� �ش �ل ��ون ��ة
ان�ت���ص��اراً �صعباً بهدف
ن�ظ�ي��ف ��ض��د �إ� �س �ب��ان �ي��ول ،يف
امل �ب ��اراة الأوىل حت��ت ق �ي��ادة ت�شايف
هرناندي�س.
و�سجل هدف املباراة الوحيد الهولندي ممفي�س ديباي
من ركلة جزاء يف الدقيقة  ،48لريفع بر�شلونة ر�صيده �إىل
 20نقطة يف املركز ال�ساد�س ،بينما جتمد ر�صيد �إ�سبانيول
عند  17نقطة يف املركز احلادي ع�شر.
وبدا التغيري يف �أداء "بالوغرانا" منذ ال�شوط الأول ب�ضغط
ع��ال وف��ر���ص ع��دة ت��أل��ق يف �صدها ح��ار���س �إ�سبانيول دييغو
لوبي�س.
وعاد �أ�سلوب "تيكي-تاكا" بني الالعبني ،خ�صو�صاً يف املقدمة
بني الهولندي فرانكي دي يونغ وديباي والوجهني اجلديدين
يف الفريق املغربي عبد ال�صمد الزلزويل و�إيليا�س �أكوما�ش.
وك ��اد راوول دي ت��وم��ا���س �أن يفتتح الت�سجيل لإ�سبانيول
يف الدقيقة  ،43حيث �سدد كرة ا�صطدمت بقدم جريار
بيكيه ومرت �أعلى مرمى الأملاين مارك �أندري تري �شتيغن
لتتحول �إىل ركنية.
ومع انطالق ال�شوط الثاين ،منح حكم املباراة ركلة جزاء
لرب�شلونة يف الدقيقة  ،46حيث تلقى ديباي متريرة يف
العمق من غايف و�سقط بعد تدخل من الدفاع ،فانربى
لها الهولندي وهز بها �شباك لوبي�س (.)48
وح� ��اول ك��ل م��ن دي ي��ون��غ ودي �ب��اي م���ض��اع�ف��ة النتيجة
بت�سديدات ت�صدى لها لوبي�س يف �أك�ث�ر م��ن منا�سبة،
خ�صو�صاً يف الدقيقة .64
وعاد دي توما�س ليهدر جمدداً فر�صة �إدراك التعادل
لإ�سبانيول يف الدقيقة  ،70حيث تلقى كرة يف عمق
دف ��اع ب��ر��ش�ل��ون��ة وان�ط�ل��ق و� �س��دد �إىل ج��ان��ب القائم
الأمين ملرمى تري �شتيغن.

واحت�سب حكم املباراة ركلة حرة لإ�سبانيول يف الدقيقة  ،81انربى لها
دي توما�س لكنه �سدد الكرة قوية يف القائم الأمي��ن الذي حرم املهاجم
نف�سه من من ت�سجيل هدف التعادل بر�أ�سية يف الدقيقة .86
و�سنحت فر�صة لديباي لإنهاء املباراة ( )1+90بت�سديدة قوية من داخل
املنطقة ،ت�صدى لها لوبي�س برباعة ،لتنتهي املواجهة بفوز "بالوغرانا"
بف�ضل هدف ديباي.
ويف مباراة �أخرى ،انتزع �أتلتيكو مدريد حامل اللقب فوزاً ب�شق الأنف�س
�سجله الربازيلي فيليبي.
�أمام �ضيفه �أو�سا�سونا �1-صفر ،بهدف ّ
وحاول "كولت�شونريو�س" الو�صول �إىل �شباك ال�ضيوف يف ال�شوط الأول
من دون نتيجة رغم حماوالت عدة.
وانتظر حامل اللقب حتى ال�شوط الثاين ،وحتديداً الدقيقة  ،87بعدما
ارتقى فيليبي بر�أ�سية لركنية من البلجيكي يانيك كارا�سكو ،هز بها
ال�شباك.
وك ��اد ك��ارا��س�ك��و نف�سه ي�ضيف ال �ه��دف ال �ث��اين م�ستغ ً
ال
تقدم حار�س �أو�سا�سونا للزيادة العددية،
ف��راوغ��ه يف منت�صف امللعب يف طريق
عودته �إىل املرمى ،و�سدد من بعيد،
غ�ير �أن ال�ك��رة ا�صطدمت بالقائم
الأمين (.)2+90
وبهذا الفوز ال�صعب ،حافظ رجال
الأرجنتيني دييغو �سيميوين على
مركزهم الرابع يف الـ"ليغا" مع 26
نقطة ،فيما بقي �أو�سا�سونا ثامناً مع
 19نقطة.

 50مليون �سلطعون يجتاحون الطرق يف �أ�سرتاليا
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

�أفادت و�سائل �إعالم �أ�سرتالية ب�أن املاليني من ال�سرطانات احلمراء غزت الطرق واجل�سور يف جزيرة الكري�سما�س
الأ�سرتالية بطريق هجرتهم ال�سنوية نحو املحيط ،مما �أدى �إىل �إغالق عدد من الطرق.
وت�شهد اجلزيرة ال�صغرية الواقعة يف �شمال غرب �أ�سرتاليا هجرة جميع �أنواع �سرطان البحر كل عام ،والتي تقدر
بنحو  50مليونا ،وهي الأعلى يف العامل.
وت�سابق ال�سكان املحليون وامل�سافرون على حد �سواء اللتقاط ما يعترب �أحد �أعظم هجرات احليوانات على الكوكب
الأزرق حيث حولت الكائنات اجلزيرة �إىل اللون الأحمر.
وكل عام ،ي�شق ما يقدر بنحو  50مليون �سلطعون طريقهم من الغابة بعد هطول الأمطار يف �أكتوبر �أو نوفمرب
ويتوجهون �إىل املحيط للتزاوج.
وت�أكل ال�سرطانات عموما الأوراق والفواكه والزهور والبذور ولكن لها جانب مظلم يجعلها ت�أكل �صغارها.
وتق�ضي ال�سلطات �أ�سابيع يف اال�ستعداد للهجرة وتطلب من الزوار دائما قيادة �سياراتهم وركنها بعناية.
وذكرت و�سائل �إعالم �أ�سرتالية �أن ذكور ال�سرطانات هي �أول من يقوم برحلة �إىل املاء ،م�شرية �إىل �أنه وبعد التزاوج،
ميكنها �إنتاج ما ي�صل �إىل مئة �ألف بي�ضة يف مو�سم واحد.
ويعتقد اخل�براء �أن��ه يف بع�ض املناطق ميكن ر�ؤي��ة ما ي�صل �إىل � 100سلطعون لكل مرت مربع من ال�شاطئ �أو
ال�صخور.
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�سيدة تقتحم عرين �أ�سد وترميه بالورود

ت�ستيقظ من الغيبوبة وقد ن�سيت �إجناب طفلها

�أثارت �سيدة �أمريكية اجلدل يف حديقة برونك�س يف والية
نيويورك الأمريكية مبقطع فيديو لها وهي ترق�ص �أمام
عرين �أ�سد وترميه بالورود واملال.
وفقا ل�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ف ��إن ال�سيدة
كانت ترتدي ف�ستانا �أحمر اقتحمت عرين �أ�سد يف حديقة
برونك�س الأمريكية بكل ج��ر�أة و�شجاعة وك�أنها تقتحم
بيتا حليوانات �أليفة و�أن الأ�سد مل يهاجمها.
وذكرت �أن وجود ال�سيدة يف عرين الأ�سود ا�ستمر دقيقتني
دون خ ��وف �أو ذع ��ر ،ب��ل ح��اول��ت رم �ي��ه ب ��ال ��ورود وامل ��ال
تعبريا عن حبها له و�أنها مل تكن تخاف من تواجدها
يف ال�ع��ري��ن .و�أ� �ش��ارت ال�صحف الأمريكية �إىل �أن ذلك
احلادث لي�س الأول حيث اقتحمت �سيدة �سمراء حظرية
�أ�سود يف حديقة برونك�س �سنة  2019لكن الأمن تدخل
يف الوقت املنا�سب.

مل تتمكن �سيدة بريطانية من تذكر �إجناب طفلها �أو ر�ؤيته بعدما
ا�ستفاقت من الغيبوبة التي دخلت فيها على �إثر �إ�صابتها بت�سمم
يف الدم.
وقالت �شيلي يونغ ،من ثات�شام ،بريك�شاير� ،إن �أول مرة تتذكر فيها
لقاء طفلها كانت عندما �أح�ضره زوجها �إىل امل�ست�شفى ملقابلتها
بعد �أن ا�ستيقظت من غيبوبتها.
وكانت �شيلي وه��ي �أم لأرب�ع��ة �أط�ف��ال قد �أ�صيبت بت�سمم يف الدم
عام  ،2019بعد �صعوبات �أثناء والدة ابنها ماك�س ،ويف البداية،
مت ت�شخي�ص �إ�صابتها بالأنفلونزا باخلط�أ ،ثم مت �إخبارها ب�أنها
م�صابة بالتهاب رئوي ،و�أر�سلت �إىل املنزل بعد اجلراحة.
وقبل ت�شخي�ص �إ�صابتها بالإنتان ،بقيت �شيلي يف املنزل ملدة �أربعة
�أيام ،وخالل هذا الوقت ،كانت مري�ضة لدرجة �أنها بالكاد ت�ستطيع
احلركة ،وكان على طفلها البالغ من العمر ت�سع �سنوات �أن يتوىل
�إطعام �شقيقه ال�صغري والعناية به ،بينما كان زوجها يف العمل.
وبعد �أن �أم�ضت عطلة نهاية الأ�سبوع وهي تغيب عن الوعي تارة
وت�ستيقظ تارة �أخرى ،وافقت يف النهاية على مقابلة طبيبها العام
وع��ادت الحقًا �إىل امل�ست�شفى .وقالت �شيلي "انتهى بي الأم��ر �إىل
�إج ��راء ج��راح��ة ط��ارئ��ة ملعرفة م��ا �إذا ك��ان��ت ال�ع��دوى ق��د ت�ك��ون يف
رحمي" .و�أ�ضافت "كانوا يجرون عملية ا�ستئ�صال الرحم ولكن
بعد ذل��ك ب��د�أ نزيف يف �أح��د ال�شرايني" ومت و�ضعها على �أجهزة
الإن �ع��ا���ش ،ث��م دخ �ل��ت يف غ�ي�ب��وب��ة ومل ي �ع��رف الأط �ب ��اء �إن كانت
�ست�ستيقظ منها �أم ال.

كلب يبيع ق�صره بـ 31.7مليون دوالر

باع �أغنى كلب يف العامل ق�صره الفخم يف مدينة ميامي
الأمريكية مقابل  31.75مليون دوالر ،وكانت املغنية
م��ادون��ا متلك الق�صر .ق�صر الكلب "جانرث ال�ساد�س"
ي�ضم  9غرف نوم و 8حمامات ،وتبلغ م�ساحته 51000
قدم مربع بواجهة مائية تبلغ  100قدم ،ونقلت ملكيته
�إىل "جانرث ال�ساد�س" من خالل مرياثه.
وعلى �صفقة البيع ع ّلقت الأمريكية مادونا ( 63عاما)،
عرب خا�صية "�ستوري" يف موقع "�أن�ستقرام" ،حيث بدت
حزينة ،قائلة" :عندما تكت�شف �أن كل ًبا يبيع منزلك
القدمي بثالثة �أ�ضعاف املبلغ الذي بعته به".
و�أ��ض��اف��ت املغنية ال��رم��وز التعبريية ملنزل ووج��ه باكي،
�أ�سفل ال�صور التي ظهرت فيها جال�سة على �أريكة ور�أ�سها
بني يديها يف حالة اكتئاب.
وت �ع��ود ث ��روة ال�ك�ل��ب امل��رم��وق م��ن الكونتي�سة الأملانية
الراحلة كارلوتا ليبن�شتاين ،التي توفيت يف عام 1992
وخ�ص�صت ثروتها بالكامل البالغة  80مليون دوالر �إىل
كلبها املحبوب ،جونرت الثالث ،جد غونرت ال�ساد�س ،حيث
مل يكن لديها �أطفال �أو �أقارب مقربني.

لغز اختفاء طفلة يحيرّ اجلميع

توا�صل ال�شرطة امل�صرية عمليات البحث عن الطفلة �سجا �أحمد
ال�سيد ،والتي اختفت الثالثاء الفائت.
ووف��ق وال��د الطفلة ،ف�إنها اختفت من �أم��ام منزل الأ�سرة بقرية
من�شية ال���س�لام مب��رك��ز ف��اي��د ال��واق��ع يف حمافظة الإ�سماعيلية
�شرقي م�صر ،وحتديدا يف ال�ساعة  11من �صبيحة يوم الثالثاء
املا�ضي ،بعد �أن كانت تلهو مع �أ�صدقائها.
و�أو�ضح والد الطفلة يف مكاملة مع موقع "�سكاي نيوز عربية"� ،أن
�سجا تبلغ من العمر ثالث �سنوات ،وال يعرف �أح��د كيف اختفت
بال�ضبط ،فال يوجد كامريات مراقبة باملنطقة التي اختفت منها،
ومل يرها �أحد من الأهايل.
و�أ�ضاف" :كل ما نعرفه �أن �أحد �أقرانها من الأطفال الذين كانت
ت�شاركهم اللهو ،يقول �إن �سائق عربة �صغرية حتمل قمامة ،هو من
اختطفتها ،لكن ال يوجد ت�أكيد �سوى �شهادة هذا الطفل".
و�أكد �أنه ال وجود لأي خالف بينه وبني �أي �شخ�ص يدفع لأن يتم
اختطاف ابنته ،مرجحا �أن يكون االختطاف من قبل جتار الب�شر،
الذين ي�ستغلون الأطفال يف �أعمال الت�سول.
وبح�سب الأب ف�إنه حرر حم�ضرا بالواقعة مبركز �شرطة فايد بعد
مرور نحو � 6ساعات ،م�شريا �إىل �أن رجال الأمن ال ي�ألون جهدا يف
�سبيل العثور على ابنته ،متمنيا �أن يتم تكثيف البحث عنها ليكون
يف كل الأم��اك��ن .ومن جهتها قالت الأم �إن��ه قبل �أي��ام من اختفاء
ابنتها ،كانت هناك �سيارة جمهولة ،بها �أ�شخا�ص ي�س�ألون �أطفاال
باملنطقة عن �أ�سمائهم ،ل�سبب ال يعلمه �أحد.

كيف فقدت �أوروبا 600
مليون طائر يف  40عاما؟
ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ال �ب �� �ش��ر والطيور
وثيقة ،متتد �إىل ع�شرات الآالف
م��ن ال �� �س �ن�ين ،ف �ه��ي م �ع��اون جيد
للإن�سان يف ال�صيد ،وظلت لزمن
ط��وي��ل و� �س �ي �ل��ة ات �� �ص��ال مثالية،
ب� �خ�ل�اف ك��ون �ه��ا م� ��� �ص ��درا جيدا
للطعام ،لكن م��اذا ح��دث للطيور
يف �أوروب��ا منذ الثمانينيات ،وكيف
تراجع عددها ب�شكل الفت؟
وخل�صت درا� �س��ة ج��دي��دة ن�شرتها
دورية "�إيكولوجي �آند �إيفولو�شن"
�إىل �أن ط��ائ��را م��ن ك��ل �ستة طيور
اخ �ت �ف��ى ب �ه��دوء يف ج�م�ي��ع �أنحاء
�أوروب � ��ا م�ن��ذ ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ،وهذا
يعني خ�سارة مذهلة ت�ت�راوح بني
 560و 620مليون طائر منفرد يف
الأرب�ع�ين �سنة املا�ضية بني عامي
 1980و.2017
يف ال��واق��ع ،ف�ق��دت ال�ق��ارة العجوز
نحو  900مليون طائر خالل تلك
ال �ف�ت�رة ،ول�ك��ن يف امل�ق��اب��ل �شهدت
زي � ��ادة ت �ت��راوح ب�ي�ن  280و340
مليون يف بع�ض �أنواع الطيور.
وي �ق��ول ري �ت �� �ش��ارد غ��ري �غ��وري من
اجلمعية امللكية حلماية الطيور
لو�سائل الإع�لام" :ما يثري القلق
ه��و �أن ه��ذا االخ�ت�ف��اء ك��ان يحدث
ت �ق��ري � ًب��ا دون �أن ي�لاح �ظ��ه �أح ��د،
وبهدوء غريب".
وبح�سب غريغوري ،فقد تراجعت
�أعداد الع�صافري ال�صغرية الرائعة
املنت�شرة يف كل مكان �إىل الن�صف
م �ن��ذ ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات� ،إىل جانب
ان�خ�ف��ا���ض �أع � ��داد ط �ي��ور ال� ��زرزور
بن�سبة  60يف املئة.

Monday

بيع كم�أة تزن  2رطل ب�سعر � 118ألف دوالر

جني ويدوب حت�ضر العر�ض الأول ل�شوتامي ال�سرتات ال�صفراء يف لو�س �أجنلو�س  ،كاليفورنيا .ا ف ب

تكاد تفقد ب�صرها ب�سبب رمو�ش ا�صطناعية

ك��ادت ام ��ر�أة بريطانية �أن تفقد ب�صرها بعد �أن ق��ام��ت برتكيب رمو�ش
ا�صطناعية مقلدة لدى فنية جتميل عرثت عليها على في�س بوك.
ومت ل�صق الرمو�ش املقلدة على خط ماء عيني زوي كينيار ( 31عاماً) ،يف
حني كان يجب تثبيتها على رمو�شها ،وت�سبب ذلك بخدو�ش �شديدة يف كرة
العني لديها ،لدرجة �أنها �أ�صبحت بالكاد قادرة على الر�ؤية.
وقالت زوي التي ا�ستعادت ب�صرها ،لكنه ا�ضطرت �إىل ارت��داء النظارات
ال�شم�سية ب�سبب احل�سا�سية "اعتقدت �أنني �س�أ�صاب بالعمى .كنت �أ�ضع
الرمو�ش اال�صطناعية كثرياً ،لكنني مل �أعد �أفعل ذلك� ،أنا خائفة جداً".
و�شرحت زوي كيف عرثت على فنية الرمو�ش على في�س بوك ،وا�ستغرقت
عملية تركيب الرمو�ش اال�صطناعية نحو � 3ساعات ،يف حني �أن الأمر
ي�ستغرق عادة نحو  45دقيقة فقط .كما �أن العملية ت�سببت لها على غري
العادة بامل �شديد.
ومع مرور الأيام تورمت عينا زوي ،و�أ�صبح الو�ضع �سيئاً لدرجة �أن حبيبها
�سارع بها �إىل �أقرب مركز طبي لتلقي العالج ،ووجد الأطباء �صعوبة كبرية
يف فتح عينيها ب�سبب تورمهما.

خبرية حتدد قلعة الإن�سان ال�صحية املنيعة

قالت املخت�صة يف جم��ال التغذية يانا غري�شينا� ،إن��ه يوجد العديد من
الأطعمة الغنية بفيتامني  ،Cوميكن بوا�سطتها تنويع النظام الغذائي.
و�أ��ض��اف��ت اخل�ب�يرة ،يف حديث لوكالة "نوفو�ستي"" :يوجد فيتامني C
يف ع��دد من الأطعمة وخا�صة اخل�ضار والفواكه .وه��م مهم ج��دا ل�صحة
الإن���س��ان وي�ستخدم ملنع وع�ل�اج م��ر���ض الأ��س�ق��رب��وط ،وي�ساعد يف تعزيز
اجلهاز املناعي .ومن خ�صائ�صه الهامة هو �أنه من املواد امل�ضادة للأك�سدة
القوية" .وتابعت غري�شينا القول�" :إذا ح�صلت على ما يكفي من فيتامني
 ،Cف�ستظل ب�شرتك م�شرقة ومتعافية .ومن امل�ستحيل �إنتاج الكوالجني
بدون هذا الفيتامني .بالإ�ضافة �إىل �أنه ي�ساعد على تقوية الن�سيج ال�ضام
وجهاز العظمي ،ويعزز الأوعية ال�صغرية والأ�سنان".
و��ش��ددت اخل�ب�يرة ،على �أن "ج�سم الإن�سان ال ي�ستطيع ب�شكل ذات��ي �إنتاج
هذا الفيتامني �أو تراكمه ،لذلك ال ميكن احل�صول عليه �إال من الغذاء
الطبيعي".
ووفقا للطبيبة ،يحتاج اجل�سم �إىل  90ملغم من فيتامني  Cيوميا ،وميكن
�أن يظهر النق�ص �أو النق�ص احلاد يف امل��ادة من خالل نزيف اللثة ،وبطء
التئام اجلروح ،وتفاقم فقر الدم ومر�ض اال�سقربوط.
وحت�ت��ل امل��راك��ز ال��رائ��دة يف اح�ت��وائ�ه��ا لفيتامني  ،Cالك�شم�ش ،والكرز،
وال �ف��راول��ة ،وورك�ي�ن ال ��ورد ،والفلفل الأ��ص�ف��ر ،وامل�ل�ف��وف ،والبقدون�س،
وال�سبانخ ،والكيوي ،واحلم�ضيات ،والثوم.

هيفا وهبي بفيديو
ظريف
ب�ع��د �إح �ي��ائ �ه��ا ح�ف�لا ��ض�خ�م��ا يف دبي،
ظهرت فيه بجمال �أخاذ و�أنوثة بالغة،
ن�شرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي
م�ق�ط��ع ف�ي��دي��و ظ��ري�ف��ا ج ��داً ل�ه��ا عرب
خا�صية الق�صة عرب ح�سابها اخلا�ص
على موقع التوا�صل االجتماعي.
وظهرت هيفا وه��ي تقلد فتاة ،تداول
رواد م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
مفطع فيديو خا�ص بها ب�شكل وا�سع،
وهي تودع والدها للذهاب �إىل املدر�سة،
وت�ستخدم عبارة "باي".
الفيديو نال �شهرة وا�سعة ومت تقليده
من قبل �آالف الأ�شخا�ص ،ولكن خفة دم
هيف املميزة كانت وا�ضحة ،وا�ستطاعت
�إ��ض��اف��ة نكهة خا�صة عليه ،كما �أ�شاد
اجلمهور بعفويتها وطبيعتها.

بيعت ك�م��أة ت��زن رطلني ب�سعر � 118أل��ف دوالر ،خالل
م��زاد دويل للكم�أ يف قلعة غرينزان ك��اف��ور �شمال غرب
�إيطاليا .ويقام مهرجان ()Alba White Truffle
الدويل من �أوائل �أكتوبر حتى �أواخر نوفمرب من كل عام
يف �إيطاليا .ويعترب املهرجان �أحد �أكرب �أحداث الكم�أة يف
البالد وي�ستقطب حوايل  100،000زائر كل عام الذين
يجتمعون يف بيدمونت ل�شراء وبيع الأطعمة ال�شهية
باهظة الثمن .وا�شرتى الكم�أة التي تزن  2رطل ال�شيف
�أوم�برت��و بومبانا ،احل��ائ��ز على جنمة مي�شالن والذي
يدير مطعم " "Otto e Mezzoيف هونغ كونغ ،حيث
تنتمي املطاعم يف جميع �أنحاء العامل التي ح�صلت على
�شارة جنمة مي�شالن عادة �إىل فئة املطاعم الراقية.
وتعرف املنطقة ال�شمالية الغربية من �إقليم بيدمونت
الإيطايل ،ب�أنها منتج للكم�أة البي�ضاء ،و�شهر نوفمرب هو
مو�سم الكم�أة يف �إيطاليا.

كنوز نهبها جنود بريطانيون من
�إثيوبيا تعود لديارها
�أعلنت �إثيوبيا عودة جمموعة من الكنوز القدمية �إىل
�أرا�ضيها ك��ان قد نهبها جنود بريطانيون يف القرن
التا�سع ع�شر ،من اململكة املتحدة وبلجيكا وهولندا
بعد فرتة طويلة من احلملة الدبلوما�سية لإعادتها.
وتت�ضمن املجموعة تاجا احتفاليا ودرعا �إمرباطوريا
وجمموعة من �أك��واب ف�ضية وكتاب �صالة خمطوط
بخط اليد وجموهرات متنوعة.
ون �ه �ب��ت م �ع �ظ��م ه� ��ذه ال �ق �ط��ع ع �ل��ى �أي� � ��دي اجلي�ش
الربيطاين خالل انت�صاره على الإمرباطور احلب�شي
تيودرو�س الثاين يف معركة ماغداال يف عام .1868
وك�شفت الكنوز �أم ��ام ال�صحافة يف املتحف الوطني
يف �أدي ����س �أب��اب��ا ،ب�ع��د ��ش�ه��ري��ن ع�ل��ى ت�سلمها ر�سميا
من ال�سلطات الإثيوبية يف لندن يف �سبتمرب .وقال

هكذا ردّت ن�سرين جواد
زادة على كارهيها

�أ��ش��ارت املمثلة الرتكية ن�سرين ج��واد زادة �إىل �أنها ت��رد على الكارهني من
خالل جناح �أعمالها.
وكتبت ن�سرين على ح�سابها اخلا�ص على موقع التوا�صل االجتماعي�" :أجمل
رد �سيكون عملي اجلديد والنجاح الذي �أ�صل له  ،كما هو احلال طيلة 20
�سنة .مايهم ه��و �أف�ع��ال ال�شخ�ص ولي�س مايقال عنه� .أراك ��م ي��وم االثنني،
الكارهون �سي�ستمرون يف كرههم".
على �صعيد �آخر كانت قد ك�شفت ن�سرين جواد زادة م�ؤخرا �أنها مل تنف�صل عن
حبيبها جوكهان �ألكان ،م�شرية لو�سائل �إعالم تركية� ،إىل �أن حبيبها موجود
يف �أنطاكيا من �أجل ت�صوير م�سل�سله اجلديد.

ال�سفري الإثيوبي لدى بريطانيا تيفريي ميلي�س �إن
ت�سليم هذه القطع ،وهو �أهم تعوي�ض مت تقدميه على
الإطالق لإثيوبيا ،له "�أهمية هائلة" .وتوا�صل �إثيوبيا
مطالبة لندن ب�إعادة العديد من القطع الأخرى بينها
�ألواح مقد�سة من احلجر واخل�شب التي ت�صور تابوت
العهد ،وهو ال�صندوق الذي يقول الكتاب املقد�س �إنه
يحوي الو�صايا الع�شر التي �أعطيت للنبي مو�سى على
جبل �سيناء .كما تطالب �أدي�س �أبابا ب�إعادة رفات جنل
تيودرو�س الأمري �أليمايهو الذي نقل �إىل �إجنلرتا بعد
انتحار والده عقب هزميته يف �ساحة املعركة.
ك�م��ا جت��ري �إث�ي��وب�ي��ا م�ف��او��ض��ات ب���ش��أن �إع ��ادة �إجنيل
و�صليب من املقرر �أن يكونا مو�ضوع مزاد يف الواليات
املتحدة.

مزاد يف باري�س على
�سيناريو فيلم دون
ُي �ط��رح يف م ��زاد ي �ق��ام يف باري�س
ال �� �س �ي �ن ��اري ��و امل� ��ر� � �س� ��وم مل�شروع
الفيلم ال�ضخم ال��ذي ك��ان املخرج
ال �ف��رن �� �س��ي امل � ��ول � ��ود يف ت�شيلي
�أل�ي�خ��ان��درو ج��ودوروف���س�ك��ي ينوي
اقتبا�سه يف �سبعينات القرن الفائت
من رواي��ة "دون" ،وك��ان يُفرت�ض
�أن مي ّثل فيه الر�سام �سلفادور دايل
والنجم �آالن ديلون واملغني ميك
جاغر و�سواهم ،لكنه �أ�صبح �أ�شهر
م�شروع �سينمائي مجُ هَ�ض.
و�أو� �ض �ح��ت دار "كري�ستيز" التي
ّ
تنظم املزاد �أن ثمن هذا ال�سيناريو
املر�سوم الكبري العائد �إىل منت�صف
�سبعينات القرن الع�شرين والذي
بد�أت عر�ضه منذ اخلمي�س ُ
"خ ّمنَ
ً
مبا بني � 25ألف يورو و� 35ألفا".
وي �ت �� �ض �م��ن ال �� �س �ي �ن��اري��و املر�سوم
املعروف يف اللغة ال�سينمائية با�سم
"�ستوريبورد" ر�سوماً وخمططات
مل ��ا ك � ��ان ي �ج��ب �أن ي� �ك ��ون فيلماً
�سينمائياً.
وت� � � ��وىل ت �ن �ف �ي��ذ ه� � ��ذه ال ��ر�� �س ��وم
جن��م ال���ش��رائ��ط امل �� �ص��ورة الر�سام
ال�ف��رن���س��ي م��وب�ي��و���س ال� ��ذي تويف
عام ( 2012وا�سمه الأ�صلي جان
جريو) ،والر�سام ال�سوي�سري غيغر
الذي ابتكر الحقاً الوح�ش ال�شهري
يف فيلم "�إيليني" ( )1979قبل �أن
ي �ف��ارق احل �ي��اة ع��ام  .2014وكان
من املفرت�ض �أن يتوىل موبيو�س
وغ� �ي� �غ ��ر الإدارة ال �ف �ن �ي��ة لهذا
امل �� �ش��روع ال �ع �م�لاق ،وك ��ان الهدف
م��ن ال���س�ي�ن��اري��و امل��ر� �س��وم "�إثارة
اهتمام �شركات الإنتاج الأمريكية
الكربى" ،وفقاً لدار "كري�ستيز".

